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TIÊU ĐIỂM GIAO THÔNG
Số 08/2022

NGÀNH GTVT VỚI KHÁT VỌNG ĐỘT PHÁ
Liên tiếp Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, XIII đều khẳng định quyết tâm đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT làm cơ 
sở của 3 khâu đột phá chiến lược phát triển đất nước. Với phương châm “Đi trước mở đường”, những năm qua ngành GTVT luôn 
nuôi dưỡng và thể hiện  “Khát vọng đột phá” để từng bước hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra.

TIÊU ĐIỂM GIAO THÔNG
Số 08/2022
TIÊU ĐIỂM GIAO THÔNG
Số 08/2022

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành 
về dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Những dự án trọng điểm
thay đổi bộ mặt giao thông phía Nam

TP. HỒ CHÍ MINH QUYẾT TÂM 
THỰC HIỆN TUYẾN ĐƯỜNG VÀNH 
ĐAI 3

Dự án  đường Vành đai 3 TP. Hồ 
Chí Minh đi qua các tỉnh Bình Dương, 
Đồng Nai, Long An và TP. Hồ Chí Minh 
với chiều dài khoảng 76 km. Dự án 

phân chia thành 8 dự án thành phần, 
thực hiện theo hình thức đầu tư công. 
Tổng mức đầu tư của dự án là 75.378 
tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2021 - 
2025 là 61.056 tỷ đồng, giai đoạn 
2026 - 2030 dự án cần khoảng 14.322 
tỷ đồng. 

Tại Hội nghị triển khai dự án, Chủ 
tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn 
Mãi đánh giá, dự án đường Vành đai 
3 không chỉ quan trọng đối với TP. 
Hồ Chí Minh, các địa phương có dự 
án đi qua mà còn có tầm ảnh hưởng 
rất lớn đối với vùng kinh tế trọng 

Giai đoạn 2021 - 2025 đánh dấu bước tiến mạnh mẽ cho hệ 
thống GTVT phía Nam. Trong đó, nổi bật là dự án đường bộ 
cao tốc Bắc - Nam, cùng với đó là sự hình thành các trục giao 
thông kết nối liên vùng như tuyến Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, 
cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, trục ngang vùng đồng bằng sông 
Cửu Long như cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

MỸ LỆ?
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điểm phía Nam. “Đây là một quyết 
sách rất quan trọng để phát triển hạ 
tầng giao thông. Tuyến đường hình 
thành sẽ tạo động lực mới cho phát 
triển kinh tế - xã hội khu vực phía 
Nam, giúp TP. Hồ Chí Minh tiếp tục 
là “đầu tầu” kinh tế của cả nước. Dự 
án có quy mô lớn về vốn cũng như 
khối lượng công việc nhưng triển 
khai trong một thời gian ngắn với 
quyết tâm thông xe kỹ thuật vào 
cuối năm 2026. Việc thi công trên 
địa bàn TP. Hồ Chí Minh với mật độ 
dân số cao, đô thị hóa nhanh, do 
đó công tác đền bù, giải phóng mặt 
bằng sẽ gặp nhiều khó khăn, vì vậy 
sự phối hợp giữa các địa phương là 
rất quan trọng...”, Chủ tịch Phan Văn 
Mãi nhấn mạnh. 

Ngay sau khi Quốc hội thông qua, 
TP. Hồ Chí Minh cùng các địa phương 
đã thống nhất quy chế phối hợp và 
tham mưu để trình Chính phủ nghị 
quyết triển khai dự án. Phó Thủ tướng 
Chính phủ Lê Văn Thành giao cho TP. 
Hồ Chí Minh cùng các địa phương cố 
gắng khởi công vào tháng 6/2023, 
tức sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
CHỜ ĐÓN HAI TUYẾN CAO TỐC 
TRỌNG ĐIỂM

Từ đầu năm 2022, khi thông tin 
dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã 

được phê duyệt chủ trương đầu tư, 
nhiều tỉnh, thành tỏ ra rất vui mừng, 
phấn khởi. Tại buổi làm việc với các 
địa phương có dự án đi qua, hầu hết 
lãnh đạo các tỉnh như Cà Mau, Kiên 
Giang, Hậu Giang... đều cam kết hỗ 
trợ công tác giải phóng mặt bằng 
để dự án có thể thực hiện một cách 
sớm nhất.

Ông Trần Văn Thi - Giám đốc Ban 
QLDA Mỹ Thuận (đơn vị quản lý và 
thực hiện dự án) cho biết, Bộ GTVT đã 
có quyết định về việc giao nhiệm vụ 
chủ đầu tư bước lập báo cáo nghiên 
cứu khả thi các dự án thành phần 
thuộc dự án xây dựng công trình 
đường bộ  cao tốc Bắc - Nam  phía 
Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Tại các buổi làm việc, hầu hết 
các địa phương đều thống nhất với 
hướng tuyến được đưa ra. Tính đến 
nay, Ban QLDA Mỹ Thuận đã bàn giao 
mốc giải phóng mặt bằng đợt 3 cho 
các tỉnh. Ban cũng đã chỉ đạo tư vấn 
khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền 
khả thi, đồng thời tổ chức báo cáo 
và xin ý kiến các các địa phương về 
hướng tuyến, quy mô mặt cắt ngang 
tuyến, giải pháp thiết kế sơ bộ… 

Để triển khai dự án theo tiến độ 
yêu cầu, kịp khởi công dự án vào cuối 
năm 2022, ông Thi kiến nghị các địa 
phương sớm triển khai các thủ tục 
thu hồi đất, lựa chọn đơn vị đo đạc, 

đơn vị kiểm kê, lập phương án đền 
bù...; đồng thời rà soát quỹ đất ở, các 
khu tái định cư hiện có, làm cơ sở xây 
dựng phương án tái định cư cho các 
hộ dân bị di dời đảm bảo phù hợp 
quy định.

Theo đó, cao tốc Cần Thơ - Cà 
Mau thuộc hệ thống đường cao tốc 
phía Nam. Đây cũng là tuyến kết nối 
cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần 
Thơ - Sóc Trăng và Hà Tiên - Rạch 
Giá - Bạc Liêu. Việc đầu tư dự án góp 
phần hoàn thiện mạng lưới giao 
thông trong khu vực, giảm thiểu ùn 
tắc, TNGT, đặc biệt là kết nối các trung 
tâm kinh tế, khu đô thị mới của địa 
phương, tạo động lực phát triển cho 
các địa phương nói riêng, vùng kinh 
tế nói chung.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau 
có tổng chiều dài 109 km, tổng mức 
đầu tư 27.254 tỷ đồng, quy mô 4 làn 
xe hạn chế, dự kiến khởi công năm 
2022, hoàn thành năm 2025. Dự án đi 
qua TP. Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, 
Kiên Giang và Cà Mau. Trong đó, đoạn 
Cần Thơ - Hậu Giang có chiều dài hơn 
36 km, tổng mức đầu tư khoảng 9.769 
tỷ đồng, đoạn Hậu Giang - Cà Mau có 
chiều dài hơn 72 km, tổng mức đầu tư 
khoảng 17.485 tỷ đồng.

 Theo đánh giá, tuyến Châu Đốc 
- Cần Thơ - Sóc Trăng được ưu tiên vị 
trí thứ hai sau cao tốc Cần Thơ - Cà 
Mau. Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ 
- Sóc Trăng sẽ là tuyến cao tốc trục 
ngang kết nối các tỉnh, thành trong 
vùng, đặc biệt là cảng Trần Đề (tỉnh 
Sóc Trăng). Cảng này được xác định 
là cảng nước sâu chiến lược, phục 
vụ hoạt động xuất nhập khẩu, giao 
thương kinh tế của 13 tỉnh đồng 
bằng sông Cửu Long, nằm trong quy 
hoạch tổng thể phát triển hệ thống 
cảng biển Việt Nam.

Theo Ban QLDA Mỹ Thuận (đơn 
vị được giao chuẩn bị dự án giai đoạn 
lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi), 
dự án đầu tư xây dựng đường cao 
tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng 
có điểm đầu kết nối QL91 thuộc TP. 
Châu Đốc (tỉnh An Giang), điểm cuối 
kết nối cảng Trần Đề. Tổng chiều dài 
tuyến này là hơn 188 km, đi qua địa 
bàn tỉnh An Giang hơn 56 km, TP. Cần 
Thơ hơn 37 km, tỉnh Hậu Giang hơn 
37 km và tỉnh Sóc Trăng hơn 56 km 

Sơ đồ tuyến đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh
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KHÁNH HÀ?

Thể hiện bản lĩnh 
đi trước mở đường 

ngành GTVT tiếp tục 
“lĩnh xướng” thực hiện 
các quy hoạch ngành 

quốc gia giai đoạn 
2021 - 2030, tầm nhìn 
2050 - đây được xem 

là tiền đề phát triển 
GTVT trong tương lai.

NGÀNH GTVT VỚI KHÁT VỌNG ĐỘT PHÁ
Liên tiếp Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, XIII đều khẳng định quyết tâm đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT làm cơ 
sở của 3 khâu đột phá chiến lược phát triển đất nước. Với phương châm “Đi trước mở đường”, những năm qua ngành GTVT luôn 
nuôi dưỡng và thể hiện  “Khát vọng đột phá” để từng bước hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra.

TIÊU ĐIỂM GIAO THÔNG
Số 08/2022
TIÊU ĐIỂM GIAO THÔNG
Số 08/2022

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Tiên phong thực hiện quy hoạch
ngành Quốc gia

TIÊN PHONG TRONG QUY 
HOẠCH NGÀNH QUỐC GIA

Theo lãnh đạo Bộ GTVT, tính 
đến nay, Bộ GTVT đã trình Chính 
phủ cả 5 quy hoạch ngành, trong 
đó Thủ tướng Chính phủ đã duyệt 4 
quy hoạch ngành, gồm: đường sắt, 

đường bộ, hàng hải, đường thủy nội 
địa, riêng quy hoạch hàng không 
đang đợi Chính phủ phê duyệt. Bộ 
GTVT là bộ, ngành đầu tiên hoàn 
thiện sớm nhất quy hoạch phát 
triển ngành bởi đây được xác định 
là tiền đề phát triển GTVT tương 
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lai. Đây là lần đầu tiên cả 5 quy 
hoạch chuyên ngành GTVT được 
theo hướng tích hợp, đảm bảo tính 
đồng bộ, linh hoạt trong quá trình 
tổ chức thực hiện.

Cụ thể, về đường bộ: giai đoạn 
2021 - 2030 sẽ tập trung ưu tiên đầu 
tư một số công trình, dự án đặc biệt 
quan trọng như: Cao tốc Bắc - Nam 
từ Cửa khẩu Hữu Nghị đến Cà Mau 
(14 đoạn tuyến), Vành đai 4,5 Hà Nội, 
Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, đường 
Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, Quy 
Nhơn - Pleiku, Châu Đốc - Cần Thơ 
- Sóc Trăng, Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc 
Liêu; nghiên cứu đầu tư đường sắt tốc 
độ cao Bắc - Nam, trong đó có đoạn 
Hà Nội - Vinh, Nha Trang - TP. Hồ Chí 
Minh; nâng cấp đường sắt hiện hữu; 
xây mới một số tuyến như Yên Viên - 
Phả Lại - Hạ Long, Yên Viên - Phả Lại 
- Đình Vũ...

Bên cạnh đó, nâng cấp tuyến vận 
tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt 

Đuống), Dự án WB6 - Giai đoạn bổ 
sung vốn (kênh nối Đáy - Ninh Cơ); 
nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo - Giai 
đoạn 2; phát triển các hành lang 
đường thủy và logistics khu vực phía 
Nam; Dự án Nâng cấp tuyến Quảng 
Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam 
Định - Ninh Bình qua sông Luộc 
(Hành lang đường thủy số 2)...

Giai đoạn 2021 - 2030 cũng sẽ tập 
trung đầu tư các công trình luồng cho 
tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu 
(giai đoạn 2); đầu tư nâng cấp tuyến 
luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số “0” 
vào khu bến cảng container Cái Mép; 
đầu tư tàu tiếp tế kiểm tra trên biển 
và khu vực Trường Sa và các đảo xa 
bờ khu vực phía Nam...

 Đối với hàng hải, theo Quy hoạch 
tổng thể phát triển hệ thống cảng 
biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050, dự báo, hàng 
hóa thông qua cảng biển Việt Nam 
đến năm 2030 khoảng 1.140 - 1.423 
triệu tấn, trong đó: hàng container từ 
455 - 559 triệu tấn, tương đương 38 
- 47 triệu TEUs; hàng tổng hợp, hàng 
rời từ 521 - 673 triệu tấn; hàng lỏng từ 
164 - 190 triệu tấn. 

Với hàng không, theo qui hoạch 
đến năm 2030, Việt Nam sẽ có 28 
cảng hàng không, trong đó 1 nửa là 
cảng hàng không quốc tế. Cùng với 
6 hãng hàng không hiện tại, đã có 
thêm 1 số hãng hàng không nộp đơn 
xin thành lập.

HIỆN THỰC ĐỘT PHÁ
Theo quy định tại Điều 8 Luật 

Quy hoạch, thời kỳ quy hoạch của các 
quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch 
quốc gia là 10 năm. Tầm nhìn của quy 
hoạch cấp Quốc gia là từ 30 năm đến 
50 năm. Do đó, quy hoạch 5 chuyên 
ngành quốc gia về GTVT được lập 
cho thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn 
đến năm 2050. 

Theo lãnh đạo Bộ GTVT, Bộ luôn 
xác định kết cấu hạ tầng giao thông 
đóng vai trò quan trọng trong kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, được 
xác định là một trong ba khâu đột 
phá chiến lược, cần ưu tiên đầu tư 
đồng bộ, hiện đại, tạo tiền đề cho 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

an ninh - quốc phòng, chủ quyền 
lãnh thổ quốc gia, thích ứng với 
biến đổi khí hậu và phát triển bền 
vững. Phát triển kết cấu hạ tầng giao 
thông từng bước đồng bộ, hiện đại, 
bảo đảm ATGT, kết nối hiệu quả giữa 
các phương thức vận tải và kết nối 
quốc tế, phát huy thế mạnh của từng 
phương thức vận tải, phát triển vận 
tải đa phương thức và logistics.

Hệ thống kết cấu hạ tầng giao 
thông được quy hoạch đảm bảo cân 
đối hài hòa về địa lý, dân số và quy 
mô kinh tế, nhu cầu phát triển vùng, 
miền. Đối với các hành lang vận tải 
chính, kết cấu hạ tầng các phương 
thức vận tải phải đảm bảo hài hòa với 
vai trò, chức năng, lợi thế của từng 
phương thức. Tái cơ cấu thị trường 
vận tải nội địa theo hướng giảm thị 
phần vận tải bằng đường bộ, tăng 
thị phần vận tải bằng đường sắt và 
đường thủy nội địa, đặc biệt là trên 
các hành lang vận tải chính.

Cùng đó, huy động mọi nguồn 
lực để đầu tư phát triển hệ thống kết 
cấu hạ tầng giao thông, kêu gọi tối 
đa nguồn lực tư nhân đầu tư, ưu tiên 
nguồn lực nhà nước đầu tư các dự 
án trọng điểm, cấp bách, góp vốn 
trong các dự án đầu tư theo hình 
thức PPP. 

Tính toán tổng nhu cầu vốn đầu 
tư giai đoạn 2011 - 2020 theo các quy 
hoạch chuyên ngành GTVT là 2,4 - 2,5 
triệu tỷ đồng. Trong giai đoạn 2021 - 
2030, để đáp ứng mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội, tổng nguồn vốn đầu 
tư phát triển ngành GTVT phải tăng 
lên hơn gấp đôi. Nhu cầu thực tế cần 
rất nhiều vốn nhưng ngân sách có 
hạn và nguồn vốn xã hội hóa cũng 
không nhiều nên việc quy hoạch tới 
đây sẽ cố gắng làm sao để giải quyết 
và chủ động về nguồn vốn đầu tư 
phát triển.

Ngoài ra, quy hoạch lần này chủ 
động tiếp cận, đẩy mạnh ứng dụng 
khoa học công nghệ hiện đại, đặc 
biệt là các thành tựu của cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư trong 
xây dựng, quản lý, khai thác nhằm 
hạn chế ô nhiễm môi trường và tiết 
kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả 
nguồn tài nguyên thiên nhiên q
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Hiện thực hóa mong ước 
đường cao tốc xuyên Việt

KHỞI NGUỒN LÀM CAO TỐC 
TỪ HƠN 20 NĂM TRƯỚC

Đầu tháng 01/2022, Quốc hội 
khóa XV thông qua Nghị quyết 44 về 
chủ trương đầu tư dự án xây dựng 
công trình đường bộ cao tốc Bắc - 
Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. 
Kết hợp với các dự án đang triển khai, 
khát vọng về một tuyến đường cao 
tốc nối hai đầu đất nước dài hơn 2.109 
km từ Lạng Sơn đến Cà Mau sẽ trở 
thành hiện thực vào năm 2025.

“Quyết tâm của Chính phủ hiện 
nay là phải hình thành tuyến cao tốc 
Bắc - Nam phía Đông càng nhanh càng 

tốt, bởi đây là trục đường chiến lược có 
ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát 
triển kinh tế - xã hội, liên kết các vùng 
miền, đảm bảo an ninh - quốc phòng 
đất nước. Đầu tư nối thông cao tốc Bắc 
- Nam cũng là khát vọng cháy bỏng 
bấy lâu nay của những người trong 
ngành GTVT và nhân dân cả nước”, 
ông Nguyễn Ngọc Long - nguyên 
Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và 
Chất lượng công trình giao thông 
(QLXD&CLCTGT, Bộ GTVT) chia sẻ.

Ông Long cho biết, ý tưởng về 
việc đầu tư xây dựng một tuyến 
đường cao tốc chạy dọc đất nước đã 

ĐÌNH QUANG?

Sau nhiều thập kỷ chờ 
đợi, giấc mơ về một 

tuyến đường cao tốc 
hiện đại nối liền hai 
đầu đất nước đang 

dần trở thành hiện thực 
khi Chính phủ, Bộ GTVT 

quyết tâm hoàn thành cơ 
bản tuyến cao tốc Bắc - 

Nam từ Lạng Sơn đến Cà 
Mau vào năm 2025.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn hoàn thành đưa vào khai thác đầu năm 2022 

NGÀNH GTVT VỚI KHÁT VỌNG ĐỘT PHÁ
Liên tiếp Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, XIII đều khẳng định quyết tâm đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT làm cơ 
sở của 3 khâu đột phá chiến lược phát triển đất nước. Với phương châm “Đi trước mở đường”, những năm qua ngành GTVT luôn 
nuôi dưỡng và thể hiện  “Khát vọng đột phá” để từng bước hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra.

TIÊU ĐIỂM GIAO THÔNG
Số 08/2022
TIÊU ĐIỂM GIAO THÔNG
Số 08/2022
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có từ hơn 20 năm trước. Thời điểm ấy, 
tuyến QL1 sau nhiều năm khai thác, 
sử dụng đã quá chật hẹp, thường 
xuyên xảy ra ách tắc, tai nạn. Trước 
mắt, để giải quyết bài toán tắc nghẽn 
trên QL1 đoạn cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, 
từ năm 1995, Chính phủ đã chỉ đạo 
Bộ GTVT nghiên cứu đầu tư xây dựng 
tuyến “tiền” cao tốc đầu tiên trên cả 
nước, đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ. 

Trong điều kiện nguồn vốn ngân 
sách khó khăn, Bộ GTVT đã đề xuất và 
được Chính phủ chấp thuận triển khai 
dự án bằng nguồn vốn ODA của Chính 
phủ Nhật Bản và Ngân hàng Thế giới. 
Dự án được Bộ GTVT giao cho PMU1 
(nay là Ban QLDA Thăng Long) và 
PMU18 (nay là Ban QLDA 2) trực tiếp 
triển khai. Dự án được tổ chức đấu thầu 
quốc tế cả tư vấn và nhà thầu xây lắp. 
Trong đó, nhiều nhà thầu trong nước 
nằm trong các liên danh hoặc làm thầu 
phụ để tổ chức thi công.

Sau hơn 3 năm nghiên cứu, ngày 
04/9/1998, dự án đầu tư cao tốc Pháp 
Vân - Cầu Giẽ dài 30 km, tổng mức đầu 
tư khoảng hơn 26 triệu USD chính thức 
được khởi công xây dựng. Khi đó, phân 
đoạn do PMU1 (nay là Ban QLDA Thăng 
Long) quản lý dài 17 km, còn lại 13 km 
thuộc thẩm quyền quản lý của PMU 18 
(nay là Ban QLDA 2). Chỉ hơn 2 năm tổ 
chức thi công, dự án đã hoàn thành vào 
ngày 30/12/2000. Đây là tuyến cao tốc 
đầu tiên được xây dựng trên cả nước, 
cũng là phân đoạn khởi nguồn cho 
tuyến cao tốc Bắc - Nam sau này.

Sau khi hoàn thành 30 km cao tốc 
đầu tiên ở phía Bắc, đến năm 2003, Bộ 
GTVT tiến hành nghiên cứu đầu tư xây 
dựng đoạn tuyến cao tốc thứ hai trong 
cả nước là TP. Hồ Chí Minh - Trung 
Lương đi xuyên 3 tỉnh, thành: TP. Hồ 
Chí Minh, Long An và Tiền Giang. Khác 
với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đầu tư 
bằng vốn ODA, cao tốc TP. Hồ Chí Minh 
- Trung Lương được đầu tư bằng toàn 
bộ vốn ngân sách, với tổng mức đầu 
tư ban đầu khoảng 6.555 tỷ đồng. Sau 
hơn một năm chuẩn bị đầu tư, ngày 
16/12/2004, dự án chính thức được 
phát lệnh khởi công xây dựng.  

Theo thiết kế được duyệt, cao 
tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương có 
chiều dài khoảng 40 km là đường cao 
tốc loại A, vận tốc thiết kế 120 km/h 
với mặt cắt ngang quy hoạch 8 làn 

xe cho hai chiều. Trong giai đoạn 1 sẽ 
xây dựng 4 làn xe ở giữa, dành sẵn đất 
hai bên để sau này mở rộng thành 8 
làn xe. Đồng thời, dự án sẽ tiến hành 
xây dựng khoảng 22 km đường kết 
nối vào hai nút giao đầu tuyến.

“Một đặc điểm khác biệt của cao 
tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương so 
với các tuyến cao tốc khác là trong 
40 km đường cao tốc của dự án được 
bố trí 15,8 km cầu cạn và các cầu vượt 
sông. Do dự án đi qua nhiều khu vực 
có nền đất yếu, nhiều vị trí vượt sông 
nhỏ và vừa liên tiếp, qua các khu công 
nghiệp tương lai đã được quy hoạch 
nên Bộ GTVT đã chỉ đạo tư vấn so 
sánh các phương án xử lý đất yếu với 
giải pháp công trình và quyết định lựa 
chọn giải pháp xây dựng cầu cạn”, ông 
Long nhớ lại và cho biết, giải pháp này 
có ưu điểm là không phải tốn thời gian 
chờ đợi đắp đất gia tải, chờ lún nhưng 
sẽ tốn thêm kinh phí xây dựng so với 
giải pháp đắp nền đường.

Do phạm vi chiều dài cầu cạn lớn 
(hơn 13 km) để có thể công xưởng hóa 
sản xuất cấu kiện hàng loạt, dễ thi công 
lắp đặt đơn vị tư vấn đã nghiên cứu, 
đề xuất việc thiết kế định hình các kết 
cấu nhịp cầu cạn sử dụng loại thanh 
dầm dạng SuperT là kết cấu dầm lòng 
máng dạng chữ U bằng bê tông dự 
ứng lực căng trước trên các bệ căng, 
sản xuất cấu kiện trong xưởng và vận 
chuyển tới lắp đặt ở hiện trường. Các 
giải pháp này đã mang lại hiệu quả to 

lớn cho dự án, đặc biệt trong điều kiện 
để các nhà thầu thi công công xưởng, 
chuẩn hóa các công nghệ căng kéo dự 
ứng lực, đổ bê tông và bảo dưỡng cấu 
kiện dầm làm tăng năng suất chế tạo, 
đảm bảo chất lượng công trình.

“Sau 5 năm triển khai xây dựng, 
dự án được đưa vào khai thác tạm thời 
ngày 03/02/2010 đúng dịp chào mừng 
kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Đến ngày 18/02/2011, Hội 
đồng Nghiệm thu Nhà nước đã chính 
thức nghiệm thu toàn bộ dự án”, ông 
Long chia sẻ và cho biết, tuyến cao tốc 
TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương được đưa 
vào khai thác đã góp phần rất lớn trong 
việc giải tỏa ách tắc cho tuyến QL1 từ TP. 
Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tây Nam bộ.

CƠ BẢN NỐI THÔNG TOÀN 
TUYẾN VÀO NĂM 2025

Trao đổi với Tạp chí GTVT, ông 
Phạm Hữu Sơn - Tổng Giám đốc Tổng 
công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) 
cho biết, ngoài hai tuyến cao tốc đầu 
tiên, từ năm 2004 đến nay, Bộ GTVT đã 
hoàn thành đầu tư nhiều tuyến cao tốc 
khác trên cả nước bằng nhiều nguồn 
vốn, loại hình khác nhau như: cao tốc 
Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, 
Hà Nội - Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh 
- Long Thành - Dầu Giây, Đà Nẵng - 
Quảng Ngãi, Hà Nội - Hải Phòng, Hà 
Nội - Lạng Sơn... Tính đến nay, cả nước 
đã có khoảng 1.200 km đường cao tốc 
được đưa vào khai thác. 

Tổng quan tuyến cao tốc Bắc - Nam
từ Lạng Sơn đến Cà Mau
Tổng chiều dài: Lạng Sơn - Cà Mau (2.063 km).

 Các đoạn tuyến đã hoàn thành: Dài khoảng 550 km (Hà Nội - Lạng Sơn, 
Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn, La Sơn - Túy 
Loan, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, TP. 
Hồ Chí Minh - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận). 

 Các đoạn tuyến đang triển khai đầu tư xây dựng, dự kiến hoàn thành từ 
năm 2022 - 2025: Dài khoảng 1.500 km (Hữu Nghị - Chi Lăng, Mai Sơn - QL45, 
QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Bãi Vọt - Hàm 
Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - 
Cam Lộ, Cam Lộ - La Sơn, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, 
Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cam 
Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, cầu Mỹ Thuận 
2, Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau).
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Theo ông Sơn, chỉ tính riêng trên 
tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông 
từ Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến 
Cà Mau theo quy hoạch dài 2.063 km, 
hiện nay đã đưa vào khai thác khoảng 
550 km, đang đầu tư hơn 1.500 km. 
Trong đó, đoạn Cửa khẩu Hữu Nghị 
(Lạng Sơn) - Hà Nội dài 167 km đã đưa 
vào khai thác 124 km đoạn Hà Nội - 
Lạng Sơn, đang đầu tư 43 km đoạn 
Lạng Sơn - Cửa khẩu Hữu Nghị.     

Đoạn Hà Nội - Cà Mau dài 1.896 
km đã được vào khai thác 420 km các 
đoạn: Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, 
Cao Bồ - Mai Sơn, La Sơn - Túy Loan, Đà 
Nẵng - Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh 
- Long Thành - Dầu Giây, TP. Hồ Chí 
Minh - Trung Lương; Trung Lương - Mỹ 
Thuận; đang triển khai đầu tư xây dựng 
gần 1.500 km gồm: Các dự án thành 
phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 
(654 km), các dự án thành phần cao tốc 
Bắc - Nam giai đoạn 2 (729 km), cao tốc 
Mỹ Thuận - Cần Thơ...

Ông Bùi Quang Thái - Cục trưởng 
Cục QLXD&CLCTGT cho biết, đối với 
dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 

(2017 - 2020) gồm 11 dự án thành phần 
dài 654 km (riêng đoạn Cao Bồ - Mai 
Sơn dài 15 km đã hoàn thành đầu năm 
2022) đến nay sản lượng thi công đã đạt 
khoảng 45,6% giá trị hợp đồng. Cuối 
năm 2022 sẽ hoàn thành 4 dự án thành 
phần, gồm: Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La 
Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết 
- Dầu Giây. Tiếp đến, năm 2023 sẽ hoàn 
thành thêm 4 dự án, gồm: QL45 - Nghi 
Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Nha Trang - 
Cam Lâm và cầu Mỹ Thuận 2. Còn lại, hai 
dự án thành phần cuối cùng thuộc giai 
đoạn 1 hoàn thành năm 2024 là Diễn 
Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo.  

Theo ông Thái, đối với dự án cao 
tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 (2021 - 
2025), từ giữa tháng 7/2022, Bộ GTVT 
đã phê duyệt dự án đầu tư 12/12 dự 
án thành phần và giao các ban QLDA 
làm chủ đầu tư dự án. Về công tác giải 
phóng mặt bằng, Bộ GTVT đã bàn 
giao 721,3 km cọc giải phóng mặt 
bằng cho các địa phương nơi dự án đi 
qua (đạt 100%). 

Tính đến đầu tháng 8/2022, đã có 
6 dự án hoàn thành trích đo thực địa 

(Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng 
Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, 
Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí 
Thạnh). Còn lại 6 dự án đang triển khai 
trích đo: Vạn Ninh - Cam Lộ (đạt 97%), 
Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (80%), Chí 
Thạnh - Vân Phong (83%), Vân Phong - 
Nha Trang (46%), Cần Thơ - Hậu Giang 
(79%), Hậu Giang - Cà Mau (78%). Theo 
lộ trình dự kiến, dự án cao tốc Bắc - 
Nam giai đoạn 2 sẽ khởi công xây dựng 
vào cuối năm 2022, cơ bản hoàn thành 
vào năm 2025 và đưa vào khai thác vận 
hành từ năm 2026. 

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, ông 
Nguyễn Văn Thanh - nguyên Chủ tịch 
Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho 
biết, hiện nay, thời gian di chuyển 
bằng ô tô từ Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh 
trên tuyến QL1 hiện khoảng 60 - 70 
giờ. Sau khi toàn tuyến cao tốc Bắc 
- Nam được đưa vào khai thác, thời 
gian di chuyển chỉ mất khoảng 30 
giờ, đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn 
cho các doanh nghiệp, bởi trong vận 
tải tiết giảm thời gian là quan trọng 
nhất, không thể đong đếm bằng tiền.

“Nhiều năm qua, tôi luôn mong 
chờ đến ngày Hà Nội và TP. Hồ Chí 
Minh được nối thông toàn tuyến bằng 
đường cao tốc Bắc - Nam, bởi đây là 
tuyến đường có vai trò đặc biệt quan 
trọng trong công cuộc phát triển kinh 
tế - xã hội, kết nối các trung tâm kinh 
tế lớn của cả nước”, ông Thanh chia sẻ.

Ông Lê Thắng - Giám đốc Ban 
QLDA 2 cũng cho rằng, dự án cao tốc 
Bắc - Nam được thông toàn tuyến sẽ 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất 
nước, đặc biệt là các địa phương khu 
vực miền Trung khi tuyến đường này sẽ 
kết nối các khu công nghiệp, cảng biển 
lớn. Đối với khu vực Tây Nam bộ, tuyến 
cao tốc Bắc - Nam sẽ góp phần rất lớn 
trong việc thúc đẩy giao thương, vận 
chuyển hàng hóa tại khu vực ra thế giới 
ngày càng thuận lợi và tiết giảm được 
nhiều chi phí, hiệu quả cực kỳ lớn. 

“Thời gian đi lại giữa Hà Nội và 
TP. Hồ Chí Minh sẽ tiết giảm khoảng 
50%, bởi phương tiện chọn đi QL1 
như hiện nay sẽ phải mất khoảng 2 - 
3 ngày. Khi cao tốc Bắc - Nam thông 
toàn tuyến, thời gian đi lại sẽ rút ngắn 
xuống chỉ còn 1 ngày trong điều kiện 
di chuyển liên tục”, ông Thắng dẫn 
chứng cụ thể q

Đoạn cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) - Hà Nội dài 167 km đã đưa vào khai thác 124 km 
đoạn Hà Nội - Lạng Sơn, đang đầu tư 43 km đoạn Lạng Sơn - Cửa khẩu Hữu Nghị
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Tàu biển Fortune Freighter của VOSCO. Ảnh minh họa

PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN, 
NÂNG TẦM ĐỘI TÀU BIỂN QUỐC 
TẾ CỦA VIỆT NAM

Theo Nghị quyết số 36-NQ/TW về 
chiến lược phát triển bền vững kinh 
tế biển Việt nam đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045, kinh tế hàng hải 
là một trong sáu lĩnh vực kinh tế biển 
được ưu tiên hoạch định phát triển 
trong thời gian tới. Trong đó, hàng hải 
là lĩnh vực được ưu tiên thứ hai trong 
giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Thực tế những năm qua, ngành 
Hàng hải, trong đó lĩnh vực mũi 
nhọn là khai thác cảng biển và vận 

tải biển đã đóng góp vai trò to lớn, 
đó là thông qua hơn 90% lượng 
hàng hóa xuất nhập khẩu của quốc 
gia, với đường hàng hải nằm trên 
hành lang kinh tế quan trọng Đông 
- Tây. Cảng biển, vận tải biển đang 
là cửa ngõ, cầu nối để Việt Nam hội 
nhập, giao thương với các quốc gia 
khác trên thế giới.

Những năm qua, mặc dù ảnh 
hưởng rất lớn do đại dịch Covid-19 
nhưng ngành vận tải biển Việt Nam 
vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng ổn 
định, sản lượng hàng hóa thông qua 
cảng biển luôn có tốc độ tăng trưởng 

dương, đặc biệt là sản lượng hàng 
hóa xuất nhập khẩu. 

Năm 2020, hệ thống cảng biển 
Việt Nam đã thông qua 692,2 triệu tấn, 
năm 2021 sản lượng thông qua đạt 
706 triệu tấn (tăng 2% so với cùng kỳ), 
trong đó sản lượng container đạt gần 
24 triệu TEUs (tăng 7% so với cùng kỳ) 
(đến nay hàng hóa thông quan gấp 
khoảng 8,5 lần so với sản lượng thông 
qua cùng kỳ năm 2000 - PV).

Theo Quyền Cục trưởng Cục Hàng 
hải Việt Nam Nguyễn Đình Việt, đơn vị 
đang triển khai thực hiện hiệu quả Quy 
hoạch tổng thể phát triển hệ thống 

Khát vọng bay cao, vươn xa ra thế giới
MINH THÀNH? Mở cánh cửa ra thế giới không ngành nào thuận lợi 

hơn hàng không và hàng hải. Thực tế, hai lĩnh vực 
quan trọng này đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng 
và bài bản, tạo nền tảng để hiện thực hóa khát vọng 
vươn xa, nâng tầm GTVT Việt Nam trên thế giới.

NGÀNH GTVT VỚI KHÁT VỌNG ĐỘT PHÁ
Liên tiếp Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, XIII đều khẳng định quyết tâm đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT làm cơ 
sở của 3 khâu đột phá chiến lược phát triển đất nước. Với phương châm “Đi trước mở đường”, những năm qua ngành GTVT luôn 
nuôi dưỡng và thể hiện  “Khát vọng đột phá” để từng bước hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra.
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cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với đó, 
tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế 
chính sách, đặc biệt là thu hút nguồn 
lực đầu tư phát triển hạ tầng hàng hải, 
đặc biệt là hạ tầng cảng biển. 

Ông Nguyễn Đình Việt nhấn 
mạnh: “Giải pháp tiếp theo là nghiên 
cứu phát triển đội tàu biển Việt Nam 
dần chiếm lĩnh thị phần vận tải, đặc 
biệt là vận tải quốc tế. Bên cạnh đó, tập 
trung đào tạo nguồn nhân lực ngành 
Hàng hải, đáp ứng nhu cầu phát triển 
và hội nhập. Cuối cùng là phát triển 
hạ tầng đi đôi với nghiên cứu các giải 
pháp ứng dụng công nghệ đảm bảo 
phát triển xanh, bền vững”.

Liên quan đến đội tàu biển quốc 
tế của Việt Nam, mới đây, Cục Hàng 
hải Việt Nam đã xây dựng riêng một 
đề án phát triển đội tàu biển quốc tế 
của Việt Nam giai đoạn 2021 - 2026, 
định hướng đến năm 2030. 

Về giải pháp, đầu tiên là đổi mới 
cơ chế và cải cách thủ tục hành chính, 
tạo ra một hành lang pháp lý ổn định, 
thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp 
hoạt động hiệu quả. Trước mắt, tập 
trung sửa đổi các văn bản quy phạm 
pháp luật về quản lý giá dịch vụ 
hàng hải và quản lý hoạt động vận 
tải container của các hãng tàu nước 
ngoài tại Việt Nam.

Về giải pháp tài chính, cho phép 
không áp dụng thuế VAT (8% theo 
quy định hiện nay) khi nhập khẩu tàu 
biển vận chuyển hàng hóa cho chủ 
tàu Việt Nam đến hết năm 2026 (VAT 
năm 2020: 234 tỉ đồng, năm 2021: 
109 tỉ đồng); miễn thuế nhập khẩu và 
miễn giảm 50% phí trọng tải khi chủ 
tàu mua và khai thác tàu container 
từ 1.500 TEUs trở lên hoặc tàu chạy 
bằng năng lượng sạch và các tàu chở 
LNG; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
có chính sách cho các chủ tàu Việt 
Nam có tàu hoạt động tuyến quốc tế 
có doanh thu ngoại tệ được phép vay 
ngoại tệ để đầu tư mua tàu biển...

Bên cạnh đó, ngành Hàng hải cần 
nghiên cứu, đổi mới mô hình tổ chức 
bảo đảm an toàn hành hải, hoa tiêu 
hàng hải để nâng cao tính hiệu quả, 
an toàn, đủ tầm quan hệ đối ngoại, 
hội nhập quốc tế và thể hiện vai trò 
của một quốc gia có biển.

Một giải pháp quan trọng khác là 

nâng cao chất lượng đội ngũ thuyền 
viên. Trong đó, ban hành chính sách 
quản lý về nguồn lao động hàng hải, 
đặc biệt là sỹ quan, thuyền viên lao 
động trên tàu và lao động trong các 
nhà máy đóng, sửa chữa tàu là những 
ngành nghề lao động nặng nhọc, 
nguy hiểm. Ngoài ra, tiếp tục đẩy 
mạnh xã hội hóa công tác đào tạo 
nguồn nhân lực, bao gồm cả đào tạo 
trong nước và nước ngoài; có chính 
sách, chế độ ưu đãi đặc thù đối với lao 
động của ngành vận tải biển nhằm 
khuyến khích người lao động gắn bó 
lâu dài với nghề.

Giai đoạn 2026 - 2030, Cục Hàng 
hải Việt Nam sẽ đưa ra giải pháp xây 
dựng mô hình quản lý vận tải biển 
phù hợp để nâng cao công tác quản 
lý nhà nước về hàng hải đối với lĩnh 
vực vận tải biển và dịch vụ hàng 
hải; tập trung hỗ trợ một số hãng 
tàu container Việt Nam đủ mạnh để 
vươn ra hoạt động quốc tế ở những 
thị trường xa như Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Ấn Độ... và có thể đi đến châu 
Âu và Mỹ; có cơ chế chính sách hỗ 
trợ các hãng tàu liên minh, liên kết 
trong hoạt động khai thác hàng hóa 
container để nâng cao quy mô của 
doanh nghiệp, năng lực tài chính... 
nhằm tăng năng lực cạnh tranh với 
các hãng tàu nước ngoài.

Tại Hội nghị Phát triển đội tàu vận 
tải biển quốc tế của Việt Nam tổ chức 
vào cuối tháng 5 vừa qua, Thứ trưởng 
Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang cho rằng, 
cơ cấu đội tàu biển chưa hợp lý nên 
cần phải định hình rõ trọng tâm, trọng 
điểm khi tái cơ cấu đội tàu, phát triển 

đội tàu phải xác định rõ đối tượng tàu 
trên tuyến biển xa, nội địa hay nội Á. 

“Then chốt trong bối cảnh hiện 
nay là các giải pháp phát triển đội tàu 
vận tải biển nội địa để phục vụ người 
dân, doanh nghiệp trong nước, từ đó 
giảm giá thành vận tải, hàng hóa... 
Song hành với đó là phải trọng tâm 
phát triển đội tàu vận tải biển nội Á và 
vận tải biển xa”, Thứ trưởng Nguyễn 
Xuân Sang nêu rõ.

TĂNG VỊ THẾ CẠNH TRANH 
CỦA VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG 
HÀNG KHÔNG

Theo báo cáo Triển vọng 
thị trường 2022 - 2041 (CMO - 
Commercial Market Outlook) của 
Boeing 9/2021, khu vực Đông Nam 
Á sẽ trở thành thị trường lớn thứ 5 
thế giới vào năm 2039 với mạng lưới 
rộng lớn của du lịch hàng không nội 
địa và khu vực là lợi thế giúp Đông 
Nam Á phục hồi thuận lợi sau đại 
dịch Covid-19. CMO cũng dự báo 
tăng trưởng lưu lượng hành khách tại 
Đông Nam Á sẽ tăng 5,7%/năm đến 
năm 2039. Trong giai đoạn này, Đông 
Nam Á sẽ trở thành thị trường hàng 
không lớn thứ 2 trong khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương sau Trung Quốc.

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội 
Vận tải hàng không quốc tế (IATA) 
ngày 20/6/2022, dự kiến sẽ có 4 tỷ 
hành khách đi lại bằng đường hàng 
không vào năm 2024, tăng 3% so 
với năm 2019 (năm trước đại dịch 
Covid-19) và mức độ này được duy 
trì đến năm 2040. Theo IATA, khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương là khu vực 

 Tính đến tháng 12/2021, đội tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam có 
1.502 tàu, tổng dung tích khoảng 7,145 triệu GT và tổng trọng tải khoảng 
11,7 triệu DWT. Năm 2021, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng 
tổng sản lượng vận tải do đội tàu biển Việt Nam vận chuyển vẫn tăng 
trưởng, ước đạt 156,5 triệu tấn, tăng 2% so với năm 2020. Đặc biệt, sản 
lượng hàng container của đội tàu biển Việt Nam ước đạt 3,04 triệu Teus, 
tăng 12% so với năm trước. Đội tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam hiện vẫn 
đảm nhận được gần 100% lượng hàng vận tải nội địa bằng đường biển.

 6 tháng đầu năm 2022, lượng hành khách thông qua các cảng hàng 
không đạt 40,7 triệu khách, tăng 56,8% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, 
khách quốc tế đạt 1,8 triệu khách, tăng tới 904,6%; khách nội địa đạt 38,9 
triệu khách, tăng 52,6%.
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có sự phục hồi chậm sau đại dịch, tuy 
nhiên lại là khu vực có tốc độ tăng 
trưởng cao nhất giai đoạn 2025 - 2040 
với tỷ lệ tăng trưởng dự báo trên 7%.

Tại Việt Nam, tính đến trước thời 
điểm dịch Covid-19 xuất hiện (đầu 
năm 2020), giai đoạn 2010 - 2019, thị 
trường vận tải hàng không Việt Nam 
luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức 
2 con số, trung bình đạt 15,8%/năm. 
Theo IATA, Việt Nam là một trong 
những thị trường hàng không có tốc 
độ tăng trưởng hàng năm nhanh nhất 
thế giới, cao hơn tốc độ trung bình 
của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Một minh chứng là tại Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang. Trước năm 2012, 
lượng khách đến Phú Quốc chưa đến 
300.000 lượt/năm. Sau khi khánh 
thành và khai thác Cảng HKQT Phú 
Quốc, lượng khách liên tục tăng với 
mức từ 27 - 47%; năm 2019 (trước đại 
dịch Covid-19) đạt 3,7 triệu khách, 
vượt xa công suất thiết kế.

Trong tương lai, theo Quy hoạch 
tổng thể phát triển hệ thống cảng 
hàng không, sân bay toàn quốc, giai 
đoạn 2021 - 2030 tại Việt Nam sẽ hình 
thành 28 cảng hàng không gồm: 14 
cảng HKQT và 14 cảng hàng không 
quốc nội. Tầm nhìn đến năm 2050, 
ngoài việc quy hoạch thêm sân bay 
Cao Bằng cũng sẽ hình thành cảng 
hàng không thứ 2 hỗ trợ cho Cảng 
HKQT Nội Bài về phía Đông Nam 
Thủ đô Hà Nội và một số cảng hàng 
không, sân bay tại các đảo, quần đảo 
có nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội... 

Hiện nay, ngoài 6 hãng hàng 
không (Vietnam Airlines, Vietjet Air, 
Pan Pacific, Vasco, Bamboo Airways, 
Vietravel Airlines) kết hợp chở khách 
và hàng hóa đã dần khẳng định 
được thương hiệu và vị thế, mới đây, 
Công ty Cổ phần IPP Air Cargo cũng 
đã hoàn thiện đề án thành lập hãng 
hàng không chuyên chở hàng hóa 
IPP Air Cargo trình cấp thẩm quyền 

phê duyệt. Trong khi đó, từ đầu tháng 
3/2022, Sun Group bất ngờ ra mắt 
Hãng Hàng không  Sun Air  với mục 
tiêu trở thành hãng hàng không 
“private jet” hiện đại, đẳng cấp.

Với các phân khúc khách hàng 
dần được định hình trong hiện tại và 
tương lai là cơ sở để khẳng định hàng 
không Việt có nhiều dư địa để tiếp tục 
“bùng nổ” trong thời gian tới.    

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, ông 
Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục 
Hàng không Việt Nam cho rằng: “Với 
các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến 
ngành Hàng không như kinh tế Việt 
Nam phục hồi nhanh chóng sau đại 
dịch Covid-19, dự báo trên 7% cho 
năm 2022 (theo WB) và tiếp tục giữ 
mức từ 6,5 - 6,7% (theo ADB), dân số 
trẻ và sự gia tăng nhanh chóng tầng 
lớp trung lưu, xu hướng tiêu dùng cởi 
mở sau đại dịch, hạ tầng hàng không, 
du lịch được nâng cấp, cải thiện thì 
ngành Hàng không đang có những 
lợi thế, tiềm năng rất lớn để tiếp tục 
tăng trưởng”. 

Cũng theo ông Thắng, trong giai 
đoạn tới đây, khi Cảng HKQT Long 
Thành được đưa vào sử dụng (dự kiến 
năm 2025), các hạn chế về hạ tầng tại 
khu vực phía Nam đối với hoạt động 
vận tải hàng không sẽ được dỡ bỏ, 
tình trạng quá tải tại Cảng HKQT Tân 
Sơn Nhất sẽ được khắc phục, nhu cầu 
tăng trưởng vận tải hàng không tại 
khu vực này nói riêng và Việt Nam nói 
chung sẽ được đáp ứng.

“Với mục tiêu phát triển Cảng 
HKQT Long Thành dần trở thành một 
trong những cảng hàng không trung 
chuyển quốc tế của khu vực theo xu 
hướng chung trên thế giới, Việt Nam 
sẽ nâng cao vị thế cạnh tranh của 
mình trên thị trường hàng không 
trong khu vực Đông Nam Á, đáp ứng 
kịp thời nhu cầu phát triển của thị 
trường hàng không trong điều kiện 
hội nhập quốc tế, giúp ngành Hàng 
không Việt Nam thu hút nhiều hơn 
nữa số lượng hành khách và không bị 
mất cơ hội kinh doanh cũng như lợi 
nhuận sang các quốc gia khác”, Cục 
trưởng Đinh Việt Thắng nói và khẳng 
định, ngành Hàng không Việt Nam có 
dư địa rất lớn để tăng trưởng và tốc độ 
tăng trưởng 2 con số trong  giai đoạn 
10 năm tới đây hoàn toàn khả thi q

Hàng không Việt Nam có nhiều lợi thế, tiềm năng để tiếp tục "bùng nổ" trong tương lai
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CÔNG NGHỆ GIÚP GIẢM THỜI 
GIAN VÀ CHI PHÍ

Theo báo cáo của Bộ GTVT, đến 
nay, Bộ GTVT đã hoàn thành kết nối 
các phần mềm quản lý văn bản của 
52/52 đơn vị thuộc Bộ với Trục văn 
bản quốc gia để gửi, nhận văn bản 
điện tử 4 cấp; sử dụng chữ ký số cá 
nhân để xử lý công việc, hồ sơ trên 
môi trường mạng; 100% văn bản, hồ 
sơ (trừ văn bản mật) được xử lý, gửi, 
nhận trên môi trường điện tử. 

Bộ đã hoàn thành xây dựng hệ 
thống thông tin báo cáo, đã sửa đổi, 
ban hành 6 thông tư quy định phương 
thức báo cáo trực tuyến; hoàn thành 
chuẩn hóa biểu mẫu và cung cấp gần 
100% báo cáo trực tuyến. Thời gian 

qua, Bộ GTVT đã duy trì Cổng Dịch 
vụ công GTVT cung cấp kết nối Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia, hoàn thiện 
các kết nối Cổng Dịch vụ công với cơ 
sở dữ liệu (CSDL) Quốc gia về thủ tục 
hành chính: hệ thống xác thực tập 
trung quốc gia; nền tảng thanh toán 
trực tuyến quốc gia; hệ thống chuyển 
phát nhanh bưu chính công ích; hệ 
thống đánh giá đo lường Chính phủ 
điện tử và giải quyết thủ tục hành 
chính theo yêu cầu của Văn phòng 
Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền 
thông. Theo kế hoạch được Bộ GTVT 
phê duyệt, dự kiến trong 6 tháng cuối 
năm, các cơ quan, đơn vị sẽ nâng cấp 
143 dịch vụ công trực tuyến lên mức 
độ 4, hoàn thành kế hoạch triển khai 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành 
chính đủ điều kiện thực hiện thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT.

Đặc biệt, Hệ thống cung cấp dịch 
vụ hành chính công trực tuyến của Bộ 
GTVT kết nối tất cả các lĩnh vực quản lý 
chuyên ngành hàng hải, hàng không, 
đường bộ, đường sắt, đường thủy nội 
địa và đăng kiểm, có vai trò tiếp nhận, 
xử lý, trả kết quả các hồ sơ thủ tục hành 
chính trên Cổng Dịch vụ công Bộ GTVT. 
Hệ thống có khả năng kết nối với các 
hệ thống bên ngoài như Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia, Cổng Thông tin Một 
cửa Quốc gia và các phần mềm nghiệp 
vụ chuyên ngành hàng hải, đường 
thủy nội địa, hàng không, đường bộ, 
đường sắt, đăng kiểm. 

Hiện nay, hệ thống có hơn 20.000 
tài khoản (trong đó có hơn 11.000 tài 

khoản doanh nghiệp) tham gia sử 
dụng, hàng năm thực hiện khoảng 
hơn 300.000 hồ sơ trực tuyến. Nhiều 
thủ tục thuộc các lĩnh vực hàng hải, 
đăng kiểm, đường bộ được thực hiện 
chủ yếu qua phương thức điện tử, 
không còn hồ sơ nộp trực tiếp. Hệ 
thống thông tin của Bộ GTVT tham 
gia Cơ chế Một cửa Quốc gia và Cơ 
chế Một cửa ASEAN: tiếp nhận hồ 
sơ, xử lý và trả kết quả thủ tục hành 
chính cho các đối tượng khai báo hồ 
sơ (cá nhân và doanh nghiệp trong 
và ngoài nước). Hệ thống đáp ứng 
các tiêu chí của hệ thống hải quan 
một cửa quốc gia đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và 
phương tiện nhập cảnh, xuất cảnh, 
quá cảnh thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ GTVT thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Tiên phong về ứng dụng công 
nghệ trong hoạt động, quản lý và 
cung cấp dịch vụ công chuyên ngành, 
từ tháng 5/2015, Cục Đăng kiểm Việt 
Nam đã thí điểm triển khai dịch vụ 
công trực tuyến cấp độ 4 tham gia 
cơ chế Cổng Thông tin Một cửa Quốc 
gia. Đăng kiểm là lĩnh vực đầu tiên 
của ngành GTVT thí điểm triển khai 
dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, lĩnh 
vực này cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến cấp độ 4 cho 50 thủ tục hành 
chính, trong đó có 7 thủ tục về kiểm 
tra chất lượng phương tiện cơ giới 
đường bộ nhập khẩu thực hiện trên 
Cổng Một cửa ASEAN và 43 thủ tục 
hành chính khác trên Cổng Dịch vụ 
công trực tuyến của Bộ GTVT. 

Chuyển đổi số được 
Chính phủ xác định là 

nhiệm vụ quan trọng và 
là động lực, “cú hích” 
cho phát triển kinh tế - 

xã hội. Những năm qua, 
ngành GTVT đã tập trung 

đầu tư, đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ, chuyển 

đổi số trong công tác 
quản lý, điều hành nhằm 

mang lại sự tiện ích, 
thuận lợi và an toàn, tiết 

giảm chi phí cho người 
dân và doanh nghiệp. 

CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH GTVT

“Chìa khóa” để phục vụ người dân 
và doanh nghiệp tốt hơn

HOÀNG THẠCH?

NGÀNH GTVT VỚI KHÁT VỌNG ĐỘT PHÁ
Liên tiếp Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, XIII đều khẳng định quyết tâm đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT làm cơ 
sở của 3 khâu đột phá chiến lược phát triển đất nước. Với phương châm “Đi trước mở đường”, những năm qua ngành GTVT luôn 
nuôi dưỡng và thể hiện  “Khát vọng đột phá” để từng bước hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra.
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Theo đó, các thủ tục hành chính 
về kiểm tra chất lượng phương tiện 
cơ giới đường bộ nhập khẩu, sản xuất 
và lắp ráp đã thực hiện trực tuyến 
100% khối lượng hồ sơ và cấp ra các 
giấy chứng nhận chất lượng nhập 
khẩu dưới dạng chứng chỉ số được 
chấp nhận bởi các cơ quan nhà nước 
như: Tổng cục Hải quan, Tổng cục 
Thuế, Cục CSGT... Ứng dụng công 
nghệ trong lĩnh vực đăng kiểm cũng 
phải kể đến việc số hóa kho dữ liệu 
kiểm định để phù hợp với xu hướng 
chuyển đổi số. Cụ thể, đến nay, Cục 
Đăng kiểm Việt Nam đã xây dựng 
được kho dữ liệu hồ sơ lưu trữ điện tử 
phương tiện GTVT cơ giới đường bộ, 
đường sắt, đường thủy, tàu biển. Kho 
dữ liệu liên tục cập nhật, công khai tối 
đa thông tin, dữ liệu nhằm phục vụ 
nhu cầu tra cứu của các cơ quan quản 
lý, người dân và doanh nghiệp.

Ngoài Cục Đăng kiểm Việt Nam, 
Cục Hàng hải Việt Nam cũng là đơn 
vị nổi bật trong chuyển đổi số, đẩy 
mạnh ứng dụng CNTT. Đến nay, 
Cục Hàng hải Việt Nam đã duy trì 
cung cấp 42 dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia và Cổng Dịch vụ công của 
Bộ GTVT; cung cấp 11 dịch vụ công 
mức độ 4 trên Cổng Thông tin Một 
cửa Quốc gia. 100% văn bản trao 
đổi giữa Cục với Bộ GTVT, các đơn vị 
trực thuộc Bộ và các đơn vị của Cục 
được thực hiện trên điện tử (trừ văn 
bản mật); 100% văn bản điện tử của 

Cục và đơn vị trực thuộc đã sử dụng 
chữ ký số. Đến nay, 11 thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực hàng hải tham 
gia Cơ chế Một cửa Quốc gia trên 
Cổng Thông tin Một cửa Quốc gia tại 
22 cảng vụ hàng hải. Chỉ tính riêng từ 
đầu năm đến hết tháng 7/2022, đã có 
60.783/62.124 hồ sơ được cấp phép 
điện tử và chữ ký số, đạt 98%. 

Là lĩnh vực xương sống, chủ đạo, 
đường bộ từ lâu đã chú trọng đẩy 
mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt 
động quản lý, điều hành và khai thác 
hệ thống giao thông đường bộ. Theo 
ông Tô Nam Toàn - Vụ trưởng Vụ Khoa 
học Công nghệ, Môi trường và Hợp tác 
quốc tế (Tổng cục ĐBVN), Tổng cục đã 
đẩy mạnh ứng dụng hệ thống quản lý 
cầu trên đường địa phương; hệ thống 
quản lý CSDL quan trắc cầu dây văng; 
hệ thống quản lý mặt đường PMS; hệ 
thống quản lý CSDL đường bộ (quốc 

lộ và đường địa phương); hệ thống 
quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường 
bộ... Ngoài ra, ứng dụng quản lý vận 
tải, phương tiện và người lái được thể 
hiện ở hệ thống quản lý giấy phép lái 
xe; hệ thống quản lý dữ liệu giám sát 
hành trình; hệ thống quản lý vận tải; 
hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật 
tự ATGT; hệ thống giao thông thông 
minh (ITS); hệ thống thu phí tự động 
không dừng...

Có thể thấy rằng, việc ứng dụng 
CNTT vào quản lý, điều hành và khai 
thác hệ thống GTVT là một trong 
những giải pháp cơ bản để thực hiện 

các mục tiêu chiến lược của ngành 
GTVT. Những năm vừa qua, việc ứng 
dụng CNTT trong ngành GTVT đã có 
những bước tiến lớn song vẫn chưa 
toàn diện, đồng bộ và chưa tạo nên 
sự chuyển biến mạnh mẽ trong thời 
đại công nghiệp 4.0 với sự phát triển 
vượt bậc của ngành CNTT cùng mục 
tiêu chuyển đổi số. 

ĐẾN NĂM 2025, 90% HỒ SƠ 
CÔNG VIỆC ĐƯỢC XỬ LÝ TRÊN MÔI 
TRƯỜNG MẠNG 

Với mục tiêu chiến lược đến năm 
2025, ngành GTVT hình thành được 
cơ sở hạ tầng dữ liệu, trong đó có cơ 
sở dữ liệu nền tảng dùng chung được 
kết nối tích hợp dữ liệu từ các hệ 
thống nghiệp vụ chuyên dùng nhằm 
cung cấp thông tin phục vụ quản lý, 
điều hành GTVT tới được người ra 
quyết định đầy đủ, kịp thời và chính 
xác. 100% chế độ báo cáo trong 
ngành GTVT được chuẩn hóa và quản 
lý bằng hệ thống ứng dụng CNTT của 
Bộ GTVT có kết nối liên thông với Hệ 
thống thông tin báo cáo quốc gia. 
100% hồ sơ thủ tục hành chính giải 
quyết thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Bộ GTVT được quản lý theo dõi 
tiến độ xử lý trên Cổng Dịch vụ công 
và hệ thống một cửa điện tử. Tất cả 
các dịch vụ công phổ biến liên quan 
tới nhiều người dân và doanh nghiệp 
được thực hiện trực tuyến mức độ 
3, 4 và được tích hợp lên Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia; tối thiểu 50% số 
lượng bộ hồ sơ thực hiện tại Bộ GTVT 
được nộp trực tuyến mức độ 3, 4; 
hoàn chỉnh môi trường làm việc trực 
tuyến của Bộ GTVT để bảo đảm 90% 
hồ sơ công việc được xử lý trên môi 
trường mạng (trừ hồ sơ công việc bí 
mật nhà nước); ít nhất 50% cuộc họp 
được thực hiện trực tuyến, rút ngắn 
từ 30 - 50% thời gian họp, giảm tối đa 
việc sử dụng tài liệu giấy thông qua 
hệ thống thông tin phục vụ họp và xử 
lý công việc, văn phòng điện tử. 

Việc chuyển đổi số thành công giúp 
các doanh nghiệp lớn hoạt động trong 
lĩnh vực GTVT thay đổi phương thức 
cung cấp sản phẩm dịch vụ từ truyền 
thống sang phương thức số, đưa doanh 
nghiệp phát triển và hội nhập với thời 
cuộc, theo xu thế toàn cầu q

Bộ GTVT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. Ảnh minh họa
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Phát triển đường thủy 
thành lĩnh vực vận tải trọng yếu

GIẢI QUYẾT “ĐIỂM NGHẼN”, 
MỞ MANG HẠ TẦNG 

Những ngày đầu tháng 8/2022, cả 
3 gói thầu xây lắp của Dự án đầu tư cải 
tạo, nâng cấp kênh Chợ Gạo giai đoạn 
2 (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) 
đều đồng loạt thi công các hạng mục 
chính như: nạo vét gần 10 km kênh, 
sản xuất cấu kiện bê tông, thi công bờ 
kè, cầu và đường dân sinh.

Ông Hoàng Mai Hà - Trưởng 
phòng Điều hành dự án 1, Ban Quản 
lý các dự án (QLCDA) Đường thủy 
(Bộ GTVT) cho biết, dự án được khởi 
công tháng 12/2021 và dự kiến hoàn 
thành vào cuối năm 2023. Tính đến 
hết tháng 7/2022, khối lượng nạo vét 
đạt hơn 255.000 m3, bằng hơn 35,5% 
tổng khối lượng nạo vét; lắp đặt 2 km 
khối bê tông chân cơ kè...

 “Dù phải thi công trong điều kiện 
mật độ phương tiện lưu thông đông 
đúc và chịu ảnh hưởng của thủy triều 
nhưng dự án đảm bảo giao thông 
thủy trên kênh Chợ Gạo diễn ra thông 
suốt”, ông Hà chia sẻ.

Theo Cục Đường thủy nội địa Việt 
Nam, kênh Chợ Gạo có đông đúc tàu 
vận tải hàng hóa bậc nhất cả nước, 
nhưng do luồng hẹp nên thường 
xuyên bị ùn tắc, quá tải. Với tổng mức 
đầu tư hơn 1.335 tỷ đồng, khi hoàn 
thành, dự án được kỳ vọng sẽ giúp 
tàu chở hàng trọng tải 2.000 - 3.000 
tấn lưu thông thuận lợi, góp phần 
thúc đẩy vận tải thủy phía Nam.

“Điểm nghẽn hạ tầng đường 
thủy kênh Chợ Gạo được nhận diện 
và dự kiến đầu tư trong giai đoạn 
2016 - 2020, nhưng do khó khăn về 
nguồn vốn và không triển khai được 
bằng hình thức xã hội hóa nên phải 
dùng ngân sách nhà nước để đầu tư 
và đến nay mới có thể triển khai”, lãnh 
đạo Ban QLCDA Đường thủy chia sẻ.

Còn tại phía Bắc, Ban QLCDA 
Đường thủy cũng đang điều hành 
triển khai dự án Cụm công trình kênh 

đào nối sông Đáy và sông Ninh Cơ 
(huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định). 
Dự án được động thổ vào tháng 
11/2020, dự kiến hoàn thành vào 
tháng 6/2022, nhưng do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19, cộng thêm vướng 
mắc về giải phóng mặt bằng nên 
được gia hạn hoàn thành vào tháng 
6/2023.

Mục tiêu chính của dự án là đào 
tuyến kênh dài gần 1 km và rộng 90 - 
100 m để tạo luồng đường thủy mới 
nối thông sông Đáy và sông Ninh Cơ 
giúp phương tiện thủy trọng tải lớn 
từ ven biển lưu thông thuận lợi vào 
các cảng thủy nằm sâu trong sông 
Đáy. Công trình còn giúp thúc đẩy 
vận tải thủy và đầu tư các cảng, cụm 
cảng thủy theo quy hoạch tại khu vực 
Nam Định, Ninh Bình.

“Dự án có tổng mức đầu tư hơn 
107 triệu USD, sử dụng nguồn vốn 

HỒNG XIÊM?

Các định hướng phát 
triển kết cấu hạ tầng 

đường thủy và tăng kết 
nối đường thủy với cảng 
biển, đường bộ sẽ tạo sự 
thay đổi lớn về phát triển 

vận tải thủy nội địa.

Thi công tại dự án Cụm công trình kênh nối sông Đáy và sông Ninh Cơ

NGÀNH GTVT VỚI KHÁT VỌNG ĐỘT PHÁ
Liên tiếp Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, XIII đều khẳng định quyết tâm đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT làm cơ 
sở của 3 khâu đột phá chiến lược phát triển đất nước. Với phương châm “Đi trước mở đường”, những năm qua ngành GTVT luôn 
nuôi dưỡng và thể hiện  “Khát vọng đột phá” để từng bước hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra.
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vay ODA của Ngân hàng Thế giới, sau 
khi hoàn thành sẽ tạo ra tuyến kênh 
đáp ứng tàu chở hàng có trọng tải 
2.000 tấn đầy tải và 3.000 tấn giảm tải 
lưu thông qua.

Tuyến kênh mới này giúp phương 
tiện thủy trọng tải lớn, tàu VR-SB chạy 
tuyến ven biển lưu thông thuận lợi 
qua cửa Lạch Giang (sông Ninh Cơ) và 
vào sâu các cảng thủy trên sông Đáy. 
Trong đó, hành trình của phương tiện 
thủy từ Quảng Ninh về cảng Ninh 
Phúc (tỉnh Ninh Bình) và ngược lại rút 
ngắn được 20% thời gian so với hiện 
nay”, đại diện Ban QLCDA Đường thủy 
thông tin.

Một dự án khác cũng được 
những người làm vận tải thủy mong 
đợi từ lâu và sắp trở thành hiện thực 
là dự án xây dựng cầu Đuống (sông 
Đuống, TP. Hà Nội) giúp giải quyết 
triệt để “điểm nghẽn” tĩnh không thấp 
duy nhất trên, thuộc Hành lang vận 
tải thủy số 1 phía Bắc. Dự án có tổng 
mức đầu tư khoảng 1.793 tỷ đồng 
từ nguồn vốn đầu tư công, với quy 
mô xây dựng cầu Đuống dành cho 
đường sắt và cầu dành cho đường bộ 
để thay thế cầu hiện nay. 

Các cầu mới có chiều cao khoang 
thông thuyền từ 7,5 - 9 m, rộng 50 m 
để giải quyết dứt điểm “điểm nghẽn” 
cản trở vận tải thủy trên Hành lang 
vận tải thủy số 1 do tĩnh không cầu 
Đuống hiện nay có kích thước khoang 
thông thuyền thấp, hẹp.

Ông Vũ Hồng Phương - Giám đốc 
Ban QLDA Đường sắt (chủ đầu tư) cho 
biết, đơn vị vừa được Bộ GTVT giao 
tiếp nhận, làm chủ đầu tư dự án này 
và đang khẩn trương triển khai các 
bước chuẩn bị đầu tư để khởi công 
vào quý I/2023.

TĂNG KẾT NỐI VỚI CẢNG BIỂN, 
CẢNG CẠN 

Theo Cục Đường thủy nội địa Việt 
Nam, việc ưu tiên triển khai các dự án 
trên là nhiệm vụ, giải pháp “Nâng cao 
hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu 
tư trong xây dựng kết cấu hạ tầng 
GTVT thủy nội địa” được xác định 
trong Quyết định số 2249/QĐ-BGTVT 
của Bộ GTVT (về triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 37 ngày 29/9/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về thúc đẩy phát 

triển vận tải thủy và vận tải ven biển 
bằng phương tiện thủy nội địa).

Ngoài các dự án trên, một loạt 
các “nút thắt”, “điểm nghẽn” hạ tầng 
trên các tuyến vận tải thủy huyết 
mạch cũng được lên danh sách và 
giải pháp nguồn vốn, thứ tự ưu tiên 
để giải quyết.

“Chỉ thị số 37 của Thủ tướng nêu 
rõ các nhóm giải pháp trọng tâm để 
thúc đẩy phát triển vận tải thủy và 
giao nhiệm vụ thực hiện cụ thể cho 
Bộ GTVT cùng 5 bộ khác và UBND 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam.

Thực hiện chỉ thị trên, Bộ GTVT 
đã lập kế hoạch với 9 nhóm nhiệm vụ, 
giải pháp và giao đầu mối cụ thể cho 
cục, vụ chủ trì và phối hợp triển khai”, 
lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt 
Nam chia sẻ.

Theo tìm hiểu của PV Tạp chí 
GTVT, một trong các giải pháp đang 
được Bộ GTVT chỉ đạo triển khai 
quyết liệt là đẩy mạnh kết nối vận 
tải giữa cảng thủy với cảng biển và 
thúc đẩy đầu tư, phát triển mô hình 
cảng thủy nằm trong cảng cạn ICD 
theo quy hoạch để hàng hóa xuất 
nhập khẩu được thông quan ngay 
tại cảng thủy.

Tại phía Bắc, có thể kể đến cảng 
thủy nằm trong cảng cạn đầu tiên là 
ICD Quế Võ (sông Đuống, Bắc Ninh), 
sắp tới sẽ có cảng cạn Khuyến Lương, 
Hồng Vân (sông Hồng, TP. Hà Nội)...

Nhằm hiện thực mục tiêu trên, 
cách đây không lâu, Thứ trưởng Bộ 
GTVT Nguyễn Xuân Sang đã trực tiếp 
đi khảo sát bằng phương tiện thủy 
dọc các tuyến Hành lang đường thủy 

số 1, 2, 3 phía Bắc để khảo sát, nắm 
bắt tình hình thực tế.

“Các cảng thủy trên các hành 
lang vận tải thủy theo quy hoạch sẽ 
được sử dụng để trung chuyển hàng 
hóa cho miền Trung - Nam qua tuyến 
ven biển và hàng hóa xuất nhập khẩu 
tại cảng biển. Bộ GTVT sẽ nghiên cứu, 
quy hoạch tổng thể cảng cạn ICD 
quốc gia và ủng hộ các địa phương, 
đơn vị kinh doanh cảng thủy đầu tư 
mở rộng, nâng cấp cảng hiện có theo 
hướng tích hợp cảng thủy nằm trong 
cảng cạn ICD để tạo sự đột phá của 
cảng thủy”, Thứ trưởng Nguyễn Xuân 
Sang cho biết.

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, ông 
Trần Đỗ Liêm - Chủ tịch Hội Vận tải 
thủy nội địa Việt Nam cho rằng, giải 
pháp hình thành, phát triển hệ thống 
cảng cạn ICD của đường thủy là hướng 
đi đúng để phát huy sức mạnh của vận 

tải thủy. “Vấn đề lớn nhất khi thúc đẩy 
hệ thống cảng cạn của đường thủy là 
mặt bằng đất đai. Chính sách đất đai 
được xây dựng cho các lĩnh vực, khi 
triển khai các dự án đầu tư cảng thủy 
sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Do 
đó, các địa phương cần có kế hoạch 
quản lý và sử dụng đất dành cho phát 
triển cảng cạn, cảng thủy.

Ngoài ra, nguồn vốn đầu tư cũng 
rất quan trọng, do đó Nhà nước nên 
có gói tài chính khuyến khích đầu tư 
phát triển cảng thủy, cảng cạn đường 
thủy và đội tàu vận tải thủy. Khi có 
chính sách đầu tư hấp dẫn, doanh 
nghiệp, người dân sẽ tham gia tích 
cực vào đầu tư, sản xuất kinh doanh 
trong lĩnh vực vận tải thủy, tạo sức 
bật phát triển vận tải thủy”, ông Liêm 
nhấn mạnh q

17

Cảng thủy nằm trong cảng cạn ICD Quế Võ, sông Đuống, tỉnh Bắc Ninh
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Hiện đại hóa đăng kiểm xe cơ giới
ngang tầm thế giới

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THAY 
ĐỔI RÕ RỆT

Đầu tháng 8/2022, anh Lê Huy 
Quân (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đưa 
xe ô tô của gia đình đến đăng kiểm 
định kỳ tại một trung tâm đăng kiểm 
xe cơ giới trên địa bàn quận Bắc Từ 
Liêm, TP. Hà Nội. Ngay khi vừa đến 
nơi, anh Quân được đăng kiểm viên 
niềm nở hướng dẫn lái xe đến vị trí 
chờ vào dây chuyền kiểm định, kiểm 
tra giấy đăng ký xe và chỉ dẫn vào 
phòng làm thủ tục đăng kiểm. 

“Khi xe gần đến hạn kiểm định, 
một vài trung tâm đăng kiểm khác ở 
Hà Nội nhắn tin điện thoại thông báo 
và mời đưa xe đến đăng kiểm, song 
tôi chọn kiểm định tại trung tâm này 
vì đăng kiểm viên và nhân viên lịch 
sự, niềm nở hướng dẫn, tư vấn các 

vấn đề liên quan đến xe ô tô”, chủ 
phương tiện này kể.

Còn theo chia sẻ của một số chủ 
xe ô tô khác, dịch vụ kiểm định xe ô tô 
tại các trung tâm đăng kiểm ngày văn 
minh, lịch sự. Nhiều trung tâm đăng 
kiểm được xây dựng khang trang, khu 
vực dành cho khách đầy đủ tiện nghi. 
Đặc biệt, hầu hết đơn vị đăng kiểm 
đều quan tâm hơn đến chủ xe, thái độ 
phục vụ vui vẻ, nhiệt tình với khách.

Theo tìm hiểu của PV Tạp chí 
GTVT, điểm mới, nổi bật của Nghị định 
139/2018 của Chính phủ quy định về 
điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định 
xe cơ giới kể từ khi có hiệu lực thi hành 
chính là bỏ quy hoạch số lượng đơn vị 
đăng kiểm. Theo đó, doanh nghiệp được 
chủ động đầu tư trung tâm đăng kiểm, 
chỉ cần đáp ứng các điều kiện chung và 

HUY LỘC?

Tháng 8/2022 là dấu 
mốc lĩnh vực đăng 

kiểm xe cơ giới bước 
sang năm thứ 27 triển 

khai theo chỉ đạo 
của Chính phủ và Bộ 

GTVT (01/8/1995 - 
01/8/2022). Bằng nỗ 

lực từ nội tại để chuyên 
nghiệp hóa ngành nghề, 

đăng kiểm xe cơ giới 
nước nhà đã đạt nhiều 

kết quả tích cực, đáp 
ứng nhu cầu hiện đại 

hóa và phục vụ tốt người 
dân, doanh nghiệp.

Bên trong xưởng kiểm định của một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội

NGÀNH GTVT VỚI KHÁT VỌNG ĐỘT PHÁ
Liên tiếp Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, XIII đều khẳng định quyết tâm đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT làm cơ 
sở của 3 khâu đột phá chiến lược phát triển đất nước. Với phương châm “Đi trước mở đường”, những năm qua ngành GTVT luôn 
nuôi dưỡng và thể hiện  “Khát vọng đột phá” để từng bước hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra.
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đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia là được 
cấp phép hoạt động. Bên cạnh đó, một 
số địa phương thực hiện chuyển đổi mô 
hình cổ phần hóa trung tâm đăng kiểm 
sang mô hình xã hội hóa hoàn toàn. 
Điều này giúp thu hút các doanh nghiệp 
đầu tư vào dịch vụ kiểm định xe cơ giới, 
khiến số lượng trung tâm đăng kiểm 
ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều địa 
phương tăng nhanh.

Đến nay, trên toàn quốc có hơn 
250 trung tâm, chi nhánh trung tâm 
đăng kiểm, trong đó dẫn đầu là Hà Nội 
với hơn 30 đơn vị, TP. Hồ Chí Minh hơn 
20 đơn vị, nhiều địa phương có từ 3 - 7 
đơn vị và chỉ có số ít địa phương hiện 
chỉ có 1 trung tâm đăng kiểm. Sự gia 
tăng các trung tâm đăng kiểm giúp 
đáp ứng sự gia tăng nhanh chóng số 
lượng xe ô tô trên toàn quốc, song 
cũng tạo ra sự cạnh tranh giữa các 
trung tâm đăng kiểm, với biểu hiện 
rõ nhất là chăm sóc khách hàng, giải 
quyết các thủ tục giấy tờ nhanh, gọn 
nhất để thu hút xe đến kiểm định.

TS. Khương Kim Tạo - nguyên Phó 
Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc 
gia nhận xét, hệ thống trung tâm đăng 
kiểm xe cơ giới đang được tổ chức 
quản lý vận hành rất tốt, ứng dụng 
mạnh mẽ công nghệ và tạo thuận tiện 
nhất cho người dân. “Các trung tâm 
đăng kiểm trên toàn quốc hoạt động 
liên thông với nhau và xe ô tô có thể 
kiểm định ở bất kỳ đơn vị đăng kiểm 
nào, bất kỳ địa phương nào. Công 
nghệ, thiết bị kiểm định hiện đại và 
đồng bộ hóa, dữ liệu kiểm định được 
chia sẻ, liên thông toàn hệ thống; quy 
trình kiểm định thống nhất, giá dịch vụ 
kiểm định như nhau nên rất thuận lợi 
cho người dân, đối tượng phục vụ của 
đăng kiểm”, ông Tạo nói.

NGANG TẦM QUỐC TẾ
Theo đánh giá của Cục Đăng 

kiểm Việt Nam, trong hành trình 27 
năm tổ chức thực hiện kiểm định xe 
cơ giới, ngay từ những ngày đầu, Cục 
Đăng kiểm Việt Nam đã nỗ lực xây 
dựng quy trình kiểm định hiện đại, 
phù hợp với quy định quốc tế.

Đặc biệt, từ năm 2003, khi là thành 
viên chính thức của Tổ chức Đăng kiểm 
ô tô quốc tế (CITA)  tới nay, toàn bộ hệ 
thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 
phương thức chứng nhận, nội dung 

và quy trình kiểm định được thiết lập 
và xây dựng hiện đại theo tiêu chuẩn 
châu Âu (ECE). Do đó, hệ thống trang 
thiết bị kiểm định được trang bị hiện 
đại, đồng bộ, được kết nối và quản 
lý tích hợp dữ liệu từ Trung ương. Dữ 
liệu kiểm định còn được chia sẻ với 
Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), Tổng cục 
ĐBVN và các sở GTVT để phục vụ công 
tác quản lý chuyên ngành và xây dựng 
chính sách quốc gia.

Tính đến hết tháng 7/2022, toàn 
mạng lưới kiểm định đã phủ khắp 
trên 63 tỉnh, thành phố. Toàn bộ các 
dây chuyền kiểm định tại các đơn vị 
đăng kiểm xe cơ giới hiện nay đều 
do các hãng nổi tiếng sản xuất (thiết 
bị của Đức, Pháp, Tây Ban Nha… là 
thành viên của CITA), quá trình kiểm 
định được trang bị hệ thống camera 
IP giám sát kết nối dữ liệu tập trung. 

Về nhân lực, toàn hệ thống hiện có 
gần 2.000 đăng kiểm viên được đào tạo 
bài bản, tham gia trực tiếp vào quá trình 
kiểm định phương tiện. “Trung bình mỗi 
năm, hệ thống trung tâm đăng kiểm 

trên toàn quốc kiểm định khoảng 5 
triệu phương tiện cơ giới, góp đảm bảo 
chất lượng an toàn kỹ thuật khi tham 
gia giao thông an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường. Theo số liệu của Ủy ban 
ATGT Quốc gia, trong số các nguyên 
nhân xảy ra TNGT thì chỉ có dưới 0,4% 
do lỗi từ kỹ thuật của phương tiện, góp 
phần giảm thiểu TNGT hàng năm”, Cục 
Đăng kiểm Việt Nam thông tin.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, 
Cục Đăng kiểm Việt Nam đã bám sát 
mục tiêu mở rộng các hệ thống kiểm 
định hiện đại theo xu hướng đảm 
bảo quy chuẩn chất lượng an toàn kỹ 
thuật, đồng thời tạo điều kiện thuận 
lợi cho lái xe, chủ phương tiện trong 
quá trình kiểm định. 

Nhìn lại thời gian xảy ra dịch 
Covid-19 vừa qua cho thấy, hệ thống 
trung tâm đăng kiểm trên cả nước 
vẫn được duy trì hoạt động (chỉ trừ 
đơn vị nằm trong khu vực bị phong 
tỏa), góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ 
trợ phục hồi sản xuất.

Ông Đặng Việt Hà - Cục trưởng 
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, 
thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 
ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban 
hành Chương trình cắt giảm, đơn giản 
hóa quy định liên quan đến hoạt động 
kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025, Cục 
Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục tham 
mưu cho Bộ GTVT ban hành các 
thông tư, quy định phù hợp nhằm cắt 
giảm, đơn giản hóa các thủ tục trong 
lĩnh vực đăng kiểm để tạo thuận lợi tối 
đa cho người dân và doanh nghiệp. 

Có thể kể đến, Thông tư số 16/2021 
của Bộ GTVT thay thế Thông tư số 
70/2012 (quy định về kiểm định an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ, có 
hiệu lực từ tháng 8/2021), với các điểm 
mới như: nâng thời gian chu kỳ kiểm 
định đối với xe ô tô đến 9 chỗ ngồi hoạt 
động kinh doanh vận tải; bỏ thủ tục 
xuất trình bảo hiểm trách nhiệm bắt 
buộc của chủ xe khi đăng kiểm; chỉ cần 
có đăng ký xe ô tô để thực hiện thủ tục 
thay đổi thông tin hành chính của xe; 
cải tiến phương pháp kiểm tra đối với 
xe đăng kiểm lần đầu; không hạn chế 
số lần đăng kiểm thời hạn 15 ngày đối 
với xe có thông báo vi phạm giao thông 
để hỗ trợ giải quyết vi phạm... q

Thực hiện Nghị quyết 
số 102/2020/QH14 ngày 
08/6/2020 của Quốc hội về 
việc phê chuẩn Hiệp định 
Thương mại tự do giữa nước 
Cộng hòa XHCN Việt Nam, Liên 
minh châu Âu và các văn kiện 
có liên quan (EVFTA), chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ và 
Bộ trưởng Bộ GTVT, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam đã khẩn trương 
xây dựng Đề án thực hiện “Phụ 
lục 2-B: Xe cơ giới, phụ tùng và 
thiết bị của xe cơ giới” và được 
Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt 
ngày 25/7/2022. 

Đồng thời, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam cũng đang 
chuẩn bị gia nhập Hiệp định 
về việc chấp nhận các quy 
định kỹ thuật thống nhất của 
Liên hợp quốc đối với xe cơ 
giới, phụ tùng và thiết bị được 
trang bị/sử dụng trên xe cơ 
giới và điều kiện thừa nhận 
lẫn nhau về phê duyệt kiểu 
loại (Hiệp định UNECE 1958). 
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Không để dự án giao thông trọng điểm 
chậm tiến độ

NỖ LỰC ĐẨY NHANH
Bộ GTVT đang triển khai đầu tư 

xây dựng hàng loạt dự án giao thông 
trọng điểm, từ các dự án đường bộ 
cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 (2017 - 
2020), giai đoạn 2 (2021 - 2025), dự án 
Cảng HKQT Long Thành đến các dự 
án thuộc chương trình phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội như: cao tốc 
Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Khánh 
Hòa - Buôn Ma Thuột, cao tốc Châu 
Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.  

Ông Bùi Quang Thái - Cục trưởng 
Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng 
công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) 

cho biết, đối với dự án cao tốc Bắc - Nam 
giai đoạn 1, tính đến hết tháng 7/2022, 
sản lượng thi công đã đạt khoảng 
45,6% tổng khối lượng xây lắp. Trong 
đó, 4 dự án theo kế hoạch hoàn thành 
trong năm 2022, gồm: Mai Sơn - QL45 
(đạt sản lượng 67,4%, chậm 2,9%); đoạn 
Cam Lộ - La Sơn (sản lượng đạt 91,1%, 
chậm 1%); đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết 
(đạt sản lượng 46,02%, chậm 1,8%); 
đoạn Phan Thiết - Dầu Giây (sản lượng 
đạt 51,38%, chậm 0,57%). 

Đối với 4 dự án hoàn thành trong 
năm 2023, đoạn QL45 - Nghi Sơn sản 
lượng đạt 45,63%, chậm 1,72%; đoạn 
Nghi Sơn - Diễn Châu sản lượng đạt 
43%; đoạn Nha Trang - Cam Lâm sản 
lượng đạt 39,3%; cầu Mỹ Thuận 2 sản 
lượng đạt 56,19%, đáp ứng kế hoạch. 
Còn lại, 2 dự án hoàn thành trong năm 

2024, gồm: Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt 
sản lượng đạt 10,1%, chậm 4,0%; đoạn 
Cam Lâm - Vĩnh Hảo sản lượng đạt 
18,6%, chậm khoảng 1,8%. Ngoài các 
dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1, 
dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hiện 
đã cơ bản hoàn thành công tác giải 
phóng mặt bằng, sản lượng thi công 
đạt 46%, chậm 2,9%.

Đối với 10 dự án đường bộ quan 
trọng, cấp bách, ông Thái cho biết 
9 dự án đã hoàn thành, còn 1 dự án 
đang triển khai thi công là dự án cải 
tạo, nâng cấp QL57 tỉnh Bến Tre đạt 
sản lượng 70% giá trị hợp đồng, tiến 
độ đáp ứng. Riêng 4 dự án đường sắt 
quan trọng cấp bách, hiện nay đã 
hoàn thành 23/34 gói thầu, còn 11 
gói thầu đang thi công. 

Đề cập đến các dự án ODA đang 

Dự án của ban QLDA 
nào chậm tiến độ, lãnh 

đạo ban đó phải chịu 
trách nhiệm. Đơn vị 

nào giải ngân chậm 
phải bị phê bình, kiểm 

điểm nghiêm khắc, 
thậm chí thay đổi lãnh 
đạo. Đó là quan điểm 

của Bộ trưởng Bộ GTVT 
Nguyễn Văn Thể đưa ra 
đối với các chủ đầu tư, 
ban QLDA để đảm bảo 
tiến độ, chất lượng cho 

các dự án công trình 
giao thông, nhất là 

các dự án trọng điểm.

VŨ THÀNH?

Công nhân thi công hạng mục khoan hầm Thung Thi, cao tốc Mai Sơn - QL45 
trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

NGÀNH GTVT VỚI KHÁT VỌNG ĐỘT PHÁ
Liên tiếp Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, XIII đều khẳng định quyết tâm đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT làm cơ 
sở của 3 khâu đột phá chiến lược phát triển đất nước. Với phương châm “Đi trước mở đường”, những năm qua ngành GTVT luôn 
nuôi dưỡng và thể hiện  “Khát vọng đột phá” để từng bước hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra.
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triển khai thi công, đại diện Cục 
QLXD&CLCTGT cho biết, dự án WB6 
- Kênh nối Đáy - Ninh Cơ hiện đạt sản 
lượng 52%, đáp ứng tiến độ điều chỉnh; 
dự án kết nối giao thông các tỉnh miền 
núi phía Bắc đang triển khai 4/11 gói 
thầu, sản lượng đạt 4,2%; dự án cải tạo 
cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ 
sản lượng đạt 3,5%, cơ bản đáp ứng kế 
hoạch; dự án tăng cường kết nối giao 
thông khu vực Tây Nguyên sản lượng 
đạt 7,4%, cơ bản đáp ứng yêu cầu; dự 
án xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến 
tránh TP. Long Xuyên sản lượng hiện đạt 
12,5%, cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Ngoài các dự án trên, đại diện Cục 
QLXD&CLCTGT cho biết thêm, nhiều 
dự án cần phải đặc biệt lưu ý trong quá 
trình triển khai để đáp ứng tiến độ yêu 
cầu. Điển hình, dự án cầu Rạch Miễu 
2 tiến độ giải phóng mặt bằng chậm 
kéo dài, chưa có nhiều chuyển biến; dự 
án tuyến tránh QL1A, tỉnh Cà Mau sản 
lượng thi công đạt 37,7%, chậm 12,7%; 
dự án QL1A, tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng 
sản lượng đạt 26,19%, chậm 6%...

THAY ĐỔI LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 
CHẬM GIẢI NGÂN

Theo ông Nguyễn Danh Huy - 
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, tính 
đến hết tháng 7/2022, Bộ GTVT đã 
giải ngân khoảng 19.664 tỷ đồng, 
đạt 39,1% kế hoạch được Thủ tướng 
Chính phủ giao, gồm: 2.415 tỷ đồng 
vốn nước ngoài và 17.249 tỷ đồng vốn 
trong nước. Trong đó, các dự án ODA 
giải ngân 2.586 tỷ đồng, cao tốc Bắc 

- Nam (giai đoạn 1) giải ngân 7.657 
tỷ đồng, cao tốc Bắc - Nam (giai đoạn 
2) giải ngân 194 tỷ đồng, các dự án 
quan trọng cấp bách giải ngân 1.792 
tỷ đồng, các dự án thu hồi ứng trước 
kế hoạch giải ngân 2.863 tỷ đồng; trả 
nợ các dự án BT 1.144 tỷ đồng.  

Để đảm bảo tiến độ các dự án 
trọng điểm và kết quả giải ngân 
theo kế hoạch, vừa qua, Bộ trưởng 
Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã chỉ đạo 
Cục QLXD&CLCTGT cần tập trung 
kiểm soát các chủ đầu tư, ban QLDA 
trong quá trình thực hiện các dự án 

thành phần cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông giai đoạn 2 và khẩn trương chỉ 
đạo hoàn thiện các thủ tục để đủ điều 
kiện khởi công vào cuối năm 2022. 

Đồng thời, Cục QLXD&CLCTGT 
cần chỉ đạo các chủ đầu tư, ban QLDA 
đẩy mạnh tiến độ thi công, giải ngân 
các dự án đang triển khai, đặc biệt 
là các dự án trọng điểm, như: Dự án 
Cảng HKQT Long Thành; cao tốc Bến 
Lức - Long Thành; cao tốc Mỹ Thuận - 
Cần Thơ; cao tốc Bắc - Nam phía Đông 
giai đoạn 2017 - 2020. 

Người đứng đầu ngành GTVT 
yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA 
phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức 
năng của các bộ, ngành, địa phương 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là 
trong công tác giải phóng mặt bằng, 
nguồn cung vật liệu để đẩy nhanh 
tiến độ thi công song song với quản 
lý, giám sát chặt chẽ chất lượng công 
trình; đồng thời, hoàn thiện các dự 
án thủ tục chuẩn bị đầu tư để sớm 
triển khai thi công các dự án nhóm B, 
nhóm C theo đúng tiến độ yêu cầu. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, 
từ nay đến cuối năm không còn nhiều 
thời gian, trong khi khối lượng công 
việc quan trọng phải thực hiện rất lớn. 
“Tôi yêu cầu, ai giải quyết công việc 
chậm phải bị nêu đích danh, phải phê 
bình, kiểm điểm cụ thể, không được 
nêu chung chung. Cơ quan, đơn vị 
nào giải ngân chậm phải bị phê bình, 
kiểm điểm nghiêm khắc, thậm chí sẽ 
thay đổi lãnh đạo”, Bộ trưởng Nguyễn 
Văn Thể yêu cầu q

Thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Kỳ vọng của xã hội với ngành 
GTVT đang rất lớn, quy mô 
giải ngân rất lớn, trong khi 
thời gian thực hiện rất gấp rút. 
Vì vậy, từng thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị phải hết sức nỗ 
lực, phải lăn xả vào công việc

Bộ trưởng Bộ GTVT 
Nguyễn Văn Thể
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Kiệt tác cầu Pá Uôn và bản lĩnh, 
trí tuệ người thợ cầu Việt Nam

Cầu Pá Uôn nằm trên QL279, vắt 
ngang qua dòng sông Đà rộng 
lớn, thuộc địa phận xã Chiềng 

Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 
Công trình do Bộ GTVT làm chủ đầu 
tư, giao Ban QLDA 1 là đại diện chủ 
đầu tư trực tiếp QLDA, Tổng công ty 
Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) đảm nhận 
phần thiết kế.

Hồi đó, để đến được trung tâm 
huyện Quỳnh Nhai và các bản làng 
người Thái nằm dọc dòng sông Đà này 
chỉ có con đường độc đạo và bắt buộc 

phải qua phà Pá Uôn, bến phà duy nhất 
nối Sơn La với huyện lỵ nghèo nằm 
cuối tỉnh, luôn trong tình cảnh phải 
chờ đợi hàng giờ đồng hồ để qua được 
bên kia sông. Trước khi có cầu Pá Uôn, 
để qua lại giữa hai bờ sông, mọi người 
chỉ có thể đi đò ngang. Đến năm 1979 - 
năm mà chiến tranh biên giới nổ ra, để 
di chuyển thuận lợi hơn, quân đội đã 
mở QL279 chạy qua Quỳnh Nhai thì lúc 
đấy mới xuất hiện phà.

Cầu Pá Uôn được khởi công vào 
tháng 5/2007, trong quá trình thi 
công gặp rất nhiều khó khăn, thách 
thức do địa hình, thủy văn của khu 
vực rất phức tạp, cộng với địa hình vô 
cùng xa xôi, hiểm trở.

Ðịa chất lòng sông Ðà cực kỳ 
phức tạp, thợ cầu phải khoan cọc nhồi 
dài 35 m, đường kính 2 m vào các vỉa 

đá gốc, nhiều cọc phải huy động tới 6 
máy khoan, có cọc khoan tới gần 20 
ngày mới hoàn thành. Tuy nhiên, đó 
chưa phải là thử thách lớn nhất của 
công trình mà vấn đề nằm ở hai trụ 
cao nhất dưới lòng sông bởi để vượt 
lũ sông Đà, đội ngũ thi công bắt buộc 
phải rút ngắn thời gian, thực hiện từ 
tháng 11/2007 đến tháng 4/2008. 
Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản 
nhưng cuối cùng những người thợ 
cầu đã dũng cảm, bền chí vượt qua. 
Cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công 
trường phải chạy đua với thời gian 
vì thời điểm hoàn thành công trình 
đã được ấn định. Các nhà thầu cắm 
lán trại dọc hai bờ sông Đà, phối hợp 
giải quyết công việc, phân chia ca kíp 
để đảm bảo tiến độ và sức khỏe cho 
công nhân trên công trường.

PHAN TÀI?
Những ngày này, toàn 
ngành GTVT đang sục 

sôi khí thế thi đua hướng 
tới kỷ niệm 77 năm ngày 
truyền thống ngành GTVT 
(28/8/1945 - 28/8/2022). 
Những người thợ cầu, thợ 

đường với ý chí vượt lên 
mọi khó khăn, gian khổ đã 
làm nên những công trình 
giao thông lịch sử. Trong 

đó, cầu Pá Uôn vẫn được 
nhắc tới như một biểu tượng 

của lòng can trường, quả 
cảm, vẽ lên mây trời Sơn La 
một cây cầu sừng sững với 
nhiều kỷ lục được xác lập.

Cầu Pá Uôn trong thời gian thi công

Chào mừng 77 năm Ngày truyền thống ngành GTVT (28/8/1945 - 28/8/2022)
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Chỉ tính riêng bệ trụ T8 cao 7,5 
m, đơn vị thi công khi đó là Công ty 
Cổ phần Cầu 3 đã phải đổ tới hơn 
3.800 m3 bê tông bằng bê tông mác 
cao 45 MPa và hơn 600 tấn thép, đúc 
thành 5 đợt trong 45 ngày. Chất phụ 
gia đặc biệt Sika đã được sử dụng để 
đúc được bê tông mác cao như vậy. 
Để thi công thân trụ có chiều cao lớn 
không thể dùng các biện pháp thi 
công thông thường mà phải áp dụng 
công nghệ thi công đặc biệt, đó là 
dùng ván khuôn leo hoặc ván khuôn 
trượt, đòi hỏi trình độ tay nghề cán 
bộ, công nhân cao.

Đảm nhận vai trò thiết kế công 
trình, TEDI đã tốn không biết bao mồ 
hôi công sức để thiết kế nên một cây 
cầu có thể nói là để kiểm chứng trí 
tuệ của người thợ cầu Việt Nam lúc 
bấy giờ. Tổng Giám đốc TEDI Phạm 
Hữu Sơn từng nhận định, đây là 
những khó khăn, thách thức vô cùng 
lớn cho TEDI cũng như các đơn vị thi 
công bởi cây cầu đòi hỏi kỹ thuật rất 
cao, chịu được động đất cấp 8, cấp 
9, đồng thời phải đảm bảo độ thông 
thuyền theo tiêu chuẩn cấp 1 (rộng 
80 m, cao 10 m) để tàu thuyền có thể 
qua lại. Đặc biệt, điều làm biết bao 
khối óc phải căng như dây đàn là với 
phương án thủy điện có “cốt” 215 m 
thì buộc cầu phải làm cao (lên tới 
103,8 m, riêng trụ cầu tính từ mặt đất 
lên mặt dưới đáy cầu là 98,6  m), nhịp 
cầu cũng dài tới 130 m.

Không những gặp khó khăn về 
địa chất, thủy văn và đòi hỏi công 
nghệ cao, cầu Pá Uôn còn gặp vướng 
mắc về nguồn vốn. Trong khi đó, thời 

gian chặn dòng để làm Thủy điện 
Sơn La ngày càng gần, nếu thi công 
không kịp thì cả huyện Quỳnh Nhai 
sẽ chìm trong nước. Vì vậy, tất cả đều 
tập trung cho công trường, vượt qua 
mọi thử thách để tạo nên một công 
trình hoành tráng, kiêu hãnh vắt qua 
dòng sông Đà, kết nối niềm vui và 
kiến tạo giá trị cuộc sống cho bà con 
trong khu vực.

Tháng 8/2010, cầu Pá Uôn được 
thông xe kỹ thuật. Cây cầu như một 
món quà tình nghĩa dành cho người 
dân nơi đây. Cây cầu được thiết kế 
và thi công bởi đội ngũ cán bộ, kỹ 
sư, công nhân ngành cầu đường Việt 
Nam. Dự án được xếp vào cấp đặc 
biệt do có kết cấu trụ cầu lớn, biện 
pháp thi công mới cùng với tiến độ 
thi công gấp rút. Cầu Pá Uôn cũng là 
địa điểm kết nối ngắn nhất giữa hai 
tỉnh Sơn La và Lai Châu.

Với phần trụ cao kỷ lục, tháng 
02/2015, cầu Pá Uôn chính thức được 
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận lập 

kỷ lục về chiều cao với trụ chính cao 
tới 98,6 m, tính từ đáy sông lên mặt 
cầu là 103,8 m. Ở thời điểm lúc bấy 
giờ, Pá Uôn trở thành cây cầu có cột 
trụ cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Cầu Pá Uôn trở thành tuyến 
đường giao thông huyết mạch quan 
trọng kết nối giữa Sơn La với các 
tỉnh lân cận của vùng Tây Bắc như: 
Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Cây cầu 
khắc họa những nét truyền thống 
của khu vực để giới thiệu với bạn bè 
thế giới, góp phần phát triển dịch vụ 
du lịch, thúc đẩy kinh tế - xã hội của 
địa phương.

Cầu Pá Uôn không chỉ có giá trị 
kết nối vùng miền về giao thương 
kinh tế, giao lưu văn hóa mà còn 
là biểu tượng và niềm tự hào của 
người dân Quỳnh Nhai. Những dải 
đất đồi trống, cỏ dại mọc um tùm 
khu đầu cầu Pá Uôn trước đây giờ đã 
trở thành những mảnh “đất vàng”, 
địa điểm thu hút đầu tư của nhiều 
doanh nghiệp q

Cầu Pá Uôn có quy mô vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt 
thép dự ứng lực, khổ cầu rộng 9 m, dài hơn 900 m, gồm một liên dầm liên 
tục bê tông cốt thép dự ứng lực ở giữa, hai bên là các nhịp dẫn giản đơn 
dài 39 m. Toàn cầu có 11 trụ, trong đó có hai trụ cao tới gần 100 m, đạt kỷ 
lục về chiều cao thân trụ (không tính trụ cầu treo). Cầu nằm trong vùng có 
cấp động đất lớn, do vậy thân trụ được tính toán chịu được động đất cấp 
9. Trụ chính T7 và T8 là thân trụ hai nhánh tường song song bằng bê tông 
cốt thép dày 2 m, giằng ngang liên kết hai nhánh cũng dày 2 m. Việc quản 
lý chất lượng và các phương án thi công, an toàn đều được tuân thủ theo 
quy trình hết sức nghiêm ngặt.

Cầu Pá Uôn là minh chứng 
cho ý chí và tinh thần vượt khó 

của những thợ cầu Việt Nam
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Không chấp nhận mọi lý do 
để tăng tai nạn giao thông

3 VẤN ĐỀ “GỐC RỄ” CỦA TỒN 
TẠI, HẠN CHẾ

Theo Phó Thủ tướng Thường 
trực Chính phủ Phạm Bình Minh, các 
cơ quan chức năng phải nhìn nhận 
thẳng thắn về yếu tố hết sức phức tạp 
trong công tác đảm bảo trật tự ATGT 
hiện nay là xảy ra nhiều vụ TNGT đặc 
biệt nghiêm trọng trong các tháng 
4, 5, 6, 7. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, 
phải đánh giá đúng thực chất công 
tác đảm bảo trật tự ATGT để đề ra 
những phương hướng tăng cường 
hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn 
từ nay đến cuối năm, khi áp lực giao 

thông tăng cao trong nỗ lực phục hồi 
kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng chỉ rõ 3 vấn đề là 
“gốc rễ” của những tồn tại, hạn chế 
trong công tác đảm bảo trật tự ATGT 
thời gian qua. Trước hết, hiệu lực thực 
thi pháp luật về trật tự ATGT ở một số 
địa phương còn hạn chế; sự phối hợp 
thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật 
tự ATGT giữa các cơ quan, lực lượng 
có nơi, có lúc chưa chặt chẽ, nhất là 
trong kiểm soát tải trọng phương tiện 
và kiểm tra việc thực hiện quy định 
ATGT đối với các đơn vị kinh doanh 
vận tải đường bộ, đường thủy nội địa. 

Tiếp đó là do cấp ủy, chính quyền 
và lực lượng chức năng ở một số địa 
phương có nơi, có lúc còn nhận thức 
chưa đúng, thiếu quyết liệt trong chỉ 
đạo và thực hiện kiểm soát tải trọng 
phương tiện trên đường bộ.

Trong khi đó, ý thức chấp hành 
các quy định pháp luật về trật tự ATGT 
của một bộ phận người tham gia giao 
thông, lái xe và chủ doanh nghiệp 
còn yếu kém, tình trạng lái xe vi phạm 
tốc độ, sai phần đường, làn đường 
cho phép, vi phạm nồng độ cồn, chất 
ma túy khi lái xe... còn diễn ra, chưa 
được xử lý triệt để.

KHÔNG CHẤP NHẬN MỌI LÝ 
DO VỀ TIÊU CHÍ TNGT TĂNG

Tại Hội nghị trực tuyến toàn 
quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự 
ATGT 6 tháng đầu năm, dưới sự chủ 
trì của Phó Thủ tướng Phạm Bình 
Minh, các bộ, ngành, địa phương đã 
thảo luận về việc TNGT giảm sâu về 

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, 
Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh, từ đầu năm 
đến nay, áp lực giao thông tăng cao nhưng công tác đảm 
bảo trật tự ATGT vẫn chuyển biến tích cực. 

Thượng úy, ThS. NGUYỄN HÀ TÂM
Học viện Cảnh sát nhân dân

?
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2022
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số vụ (-10,41%), số người bị thương 
(-17,69%) nhưng tăng số người chết 
(2,44%). Nhiều ý kiến cho rằng, một 
phần nguyên nhân làm tăng số người 
chết là do ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19.

Ngoài ra, nhiều người đưa ra 
nhận định, trong 6 tháng đầu năm 
2021, hoạt động kinh tế - xã hội, bao 
gồm GTVT đều bị hạn chế do tác 
động nghiêm trọng của dịch bệnh, 
trong khi 6 tháng đầu năm 2022, 
đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động 
GTVT sôi động trở lại như thời trước 
dịch bệnh. 

Vì vậy, nếu đối chiếu TNGT 6 
tháng đầu năm so với cùng kỳ sẽ 
chưa thể phản ánh đầy đủ hiệu quả 
giảm TNGT, bởi nếu so với cùng kỳ 
năm 2019 -  thời điểm trước khi có 
dịch bệnh thì TNGT 6 tháng đầu năm 
2022 vẫn giảm cả 3 tiêu chí.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng 
Phạm Bình Minh nhất trí việc 6 tháng 
đầu năm 2021 dịch bệnh khiến hoạt 
động GTVT kém sôi động hơn cùng 
kỳ năm 2022. Tuy nhiên, Phó Thủ 
tướng nhấn mạnh, lập luận nêu trên 
về việc hoạt động GTVT sôi động 
hơn nên có tiêu chí TNGT tăng là 
điều không phù hợp. Bởi, thống kê 
cho thấy có tới 30 địa phương giảm 
TNGT, thậm chí có 10 địa phương có 
số người chết giảm trên 20% so với 
cùng kỳ năm 2021.

“Việc đời sống kinh tế - xã hội 
hoạt động trở lại bình thường diễn 
ra trên cả nước, vậy tại sao 30 địa 
phương vẫn giảm cả 3 tiêu chí so với 
cùng kỳ năm 2021 mà 26 địa phương 
khác lại tăng TNGT. Vì vậy, nói rằng 6 
tháng đầu năm 2021 hoạt động GTVT 
hạn chế, trong khi 6 tháng đầu năm 
2022 trở lại hoạt động bình thường 
nên TNGT tăng là điều không chấp 
nhận được”, Phó Thủ tướng Phạm 
Bình Minh nói rõ. 

Người đứng đầu Ủy ban ATGT 
Quốc gia đồng thời nhấn mạnh, các 
bộ, ngành, nhất là các địa phương 
với Chủ tịch UBND đều là Trưởng Ban 
ATGT tỉnh, thành phố cần phải quan 
tâm hơn nữa, vào cuộc quyết liệt hơn 
nữa để cùng nhau đảm bảo TNGT 
được kéo giảm cả 3 tiêu chí từ 5 - 10% 
trong năm 2022 theo mục tiêu đề ra.

TĂNG CƯỜNG “CÚ ĐẤM THÉP”, 
ĐẢM BẢO MỤC TIÊU GIẢM TNGT

Đánh giá cao các chuyển biến 
về công tác đảm bảo trật tự ATGT, 
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh biểu 
dương Bộ GTVT và Bộ Công an có 
hiệu quả rất cao trong công tác, đặc 
biệt là các đợt cao điểm xử lý vi phạm 
có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó 
Thủ tướng Phạm Bình Minh, Bộ 
trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường 
trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn 
Văn Thể khẳng định: “Từ nay đến cuối 
năm phải có biện pháp hết sức mạnh 
mẽ, nếu không thì tiêu chí giảm TNGT 
sẽ khó có thể đạt được. Không có 
con đường nào nhanh nhất ngoài 
việc tổ chức nhiều đợt cao điểm tuần 
tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong 6 

tháng cuối năm nhằm xử lý nghiêm vi 
phạm, từ đó kéo giảm TNGT”. 

Theo đánh giá của Thiếu tướng 
Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ 
Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT 
Quốc gia, một trong những điểm 
nhấn nổi bật thời gian qua là Bộ Công 
an liên tục chỉ đạo công an các địa 
phương thực hiện nghiêm túc kiểm 
soát tải trọng xe, nhất là sau khi xảy ra 
nhiều vụ TNGT liên quan đến xe quá 
tải. Cao điểm này là “cú đấm thép” đối 
với tình trạng tái diễn xe quá tải. 

Bên cạnh kết quả rất tích cực, 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Long cho 
biết hiện Bộ Công an ghi nhận nhiều 
doanh nghiệp đang “án binh bất 
động”, tạm thời dừng hoạt động để 
nghe ngóng cao điểm xử lý xe quá 
tải của Bộ Công an có thật sự quyết 
liệt hay không, sau đó mới hoạt 
động trở lại.

“Từ nay, đừng có doanh nghiệp 
nào nghĩ là đợi hết kế hoạch thì sẽ 
tiếp tục vi phạm trở lại về xe quá khổ, 
quá tải. Chúng tôi đã có quy định rất 
chặt chẽ đối với lực lượng CSGT nếu 
để xảy ra tái diễn xe quá tải”, Thiếu 
tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh 
và khẳng định, Bộ Công an đặt quyết 
tâm rất cao và cần sự phối hợp chặt 
chẽ của các bộ, ngành, địa phương để 
đảm bảo trật tự ATGT trong 6 tháng 
cuối năm, đặc biệt là phải dẹp bỏ tư 
tưởng chờ cao điểm kết thúc để tiếp 
tục vi phạm q

Theo thống kê của Ủy ban 
ATGT Quốc gia, trong 7 tháng 
đầu năm, toàn quốc xảy ra 
6.536 vụ TNGT, làm chết 3.785 
người, bị thương 4.256 người. 
So với 7 tháng đầu năm 2021, 
số vụ TNGT giảm 626 vụ 
(-8,74%), tăng 112 người chết 
(3,05%), giảm 739 người bị 
thương (-14,79%) (chưa tính 
số liệu của hàng không vì đặc 
thù riêng).

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn giao thông giờ cao điểm ở TP. Hà Nội
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Để nhà thầu cao tốc Bắc - Nam
không hoang mang vì “bão giá”

NHÀ THẦU ĐỨNG BÊN BỜ VỰC 
PHÁ SẢN

Toàn bộ các nhà thầu đang thi 
công tại những dự án thành phần 
cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 đang 
hứng chịu cơn “bão giá” vật liệu chưa 
từng có trong lịch sử ngành xây dựng 
cầu đường Việt Nam. Dù các dự án 
vẫn chưa hoàn thành nhưng đến thời 
điểm này hầu hết các doanh nghiệp 
thi công đã kiệt quệ. Nhà thầu nào 
làm khối lượng ít thì lỗ vài chục tỷ, 
nhà thầu nào làm nhiều số lỗ lên tới 
cả trăm tỷ, nghìn tỷ đồng.

Theo quy định hiện hành, hợp 
đồng của từng gói thầu mỗi dự án 
được ký kết giữa chủ đầu tư (ban 
QLDA) với các nhà thầu là hợp 
đồng theo đơn giá điều chỉnh. Việc 
điều chỉnh giá được áp dụng theo 
phương pháp hệ số và sử dụng chỉ 

số giá do địa phương nơi có dự án đi 
qua công bố. 

Phải nói thẳng, hợp đồng các 
gói thầu cao tốc Bắc - Nam được cơ 
quan chức năng xây dựng là phù hợp 
với các quy định pháp luật hiện hành 
về xây dựng, đấu thầu nhưng khi áp 
dụng vào thực tiễn lại bộc lộ quá 
nhiều bất cập. Điển hình là việc các 
địa phương thông báo giá rất chậm, 
khi có thông báo giá lại không phản 
ánh đúng thị trường dẫn tới việc điều 
chỉnh giá hợp đồng không phản ánh 
chính xác, không bù đắp được so với 
biến động giá thực tế. 

Số liệu thống kê từ một doanh 
nghiệp có uy tín lớn trong lĩnh vực 
xây dựng hạ tầng giao thông cho 
thấy, nếu tính theo nguồn chỉ số giá 
các địa phương công bố, hệ số bù 
giá bình quân của các gói thầu xây 
lắp cao tốc Bắc - Nam sử dụng nguồn 
vốn ngân sách nhà nước (dự án đầu 
tư công) từ thời điểm khởi công (cuối 
năm 2020) đến hết quý II/2022 dao 
động từ 1,8 - 8%. Tuy nhiên trên thực 
tế, biến động giá của các loại vật liệu 
chính phục vụ thi công đường cao 
tốc đã lên đến mức 20 - 30%. 

“Trước tình trạng “bão giá” vật 
liệu hiện nay, kể cả cộng thêm phần 
điều chỉnh giá theo quy định thì các 
nhà thầu làm cao tốc Bắc - Nam vẫn 
lỗ khoảng 20 - 25% giá trị gói thầu. 
Doanh nghiệp nào làm ít cũng lỗ vài 
chục tỷ đồng, nhà thầu nào làm khối 
lượng lớn số lỗ lên tới cả nghìn tỷ 
đồng. Các nhà thầu đang kiệt quệ và 
đứng trước bờ vực phá sản”, lãnh đạo 
một nhà thầu lớn đã thốt lên khi chia 
sẻ với Tạp chí GTVT. 

Hoang mang do thua lỗ nặng ở 
các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 
1 và không mặn mà tham gia thi công 
các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 

2 (2021 - 2025) đang là tâm lý chung 
của hầu hết các nhà thầu giao thông 
lớn ở Việt Nam. Điều này đòi hỏi các 
cơ quan có thẩm quyền, nhất là Bộ 
Xây dựng, cơ quan quản lý chuyên 
ngành nhà nước về xây dựng cần sớm 
đưa ra các giải pháp căn cơ để dự án 
trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam 
giai đoạn 2 không bị lạc nhịp về tiến 
độ, đảm bảo hoàn thành theo đúng 
mốc yêu cầu của Quốc hội và Chính 
phủ đã đề ra.

ĐỊA PHƯƠNG PHẢI CÔNG BỐ 
GIÁ TỪNG THÁNG, ÁP DỤNG BÙ 
GIÁ TRỰC TIẾP

Trao đổi với Tạp chí GTVT, 
đại diện Cục Quản lý xây dựng và 
Chất lượng công trình giao thông 
(QLXD&CLCTGT) cho rằng, nhằm 
đảm bảo tiến độ và chất lượng trong 
quá trình triển khai dự án cao tốc Bắc 
- Nam giai đoạn 2, Chính phủ đã yêu 
cầu các địa phương nơi có dự án đi 
qua tiến hành xây dựng, công bố giá 
các loại vật liệu như: đất, đá, cát, sỏi... 
đến chân công trình cho từng gói 
thầu, dự án thành phần, bao gồm vật 
liệu xây dựng tại các mỏ khoáng sản 
nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây 
dựng phục vụ dự án.

Đồng thời, các địa phương có 
dự án đi qua phải xây dựng, công bố 
chỉ số giá xây dựng hàng tháng để 
áp dụng riêng cho các gói thầu, dự 
án thành phần. Việc xây dựng, công 
bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá 
xây dựng phải đảm bảo phù hợp yêu 
cầu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều 
kiện và tiến độ thi công xây dựng, khả 
năng cung ứng và mặt bằng giá thị 
trường, phản ánh đúng mức độ biến 
động giá xây dựng trên thị trường 
khu vực xây dựng.

Đặc biệt, Chính phủ đã chỉ đạo 

Thua lỗ nặng tại dự án 
cao tốc Bắc - Nam giai 

đoạn 1 (2017 - 2020) 
đang khiến không ít 
nhà thầu giao thông 

lớn hoang mang có nên 
làm tiếp cao tốc Bắc - 

Nam giai đoạn 2 (2021 
- 2025) hay không? 

Ngoài đơn giá định mức 
được dự báo là thấp, 
nguyên nhân chủ yếu 

khiến các doanh nghiệp 
giao thông lo lắng khi 
tham gia cao tốc Bắc 

- Nam giai đoạn 2 là 
“bão giá” vật liệu.     

ĐÌNH QUANG?
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các địa phương nơi có dự án đi qua 
tiến hành kiểm tra, kiểm soát, quản 
lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng. 
“Chính quyền địa phương phải chỉ 
đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc 
thường xuyên theo dõi, bám sát diễn 
biến của thị trường xây dựng để kịp 
thời cập nhật, điều chỉnh, công bố 
giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây 
dựng cho từng gói thầu, dự án phù 
hợp mặt bằng giá thị trường, tránh bị 
tác động của các hiện tượng đầu cơ, 
tăng giá”, đại diện Cục QLXD&CLCTGT 
thông tin.

Theo Cục QLXD&CLCTGT, về 
công tác khảo sát thiết kế, Bộ GTVT 
đã yêu cầu các đơn vị tư vấn tiến 
hành khảo sát mỏ vật liệu, bãi đổ thải 
nhằm xác định giá chính xác, đồng 
thời phải khảo sát giá các loại vật liệu 

mà địa phương không công bố phù 
hợp với giá thị trường, từ đó xác định 
chi phí xây dựng, dự toán công trình 
cho phù hợp.

Liên quan đến phương pháp 
điều chỉnh giá trong hợp đồng xây 
dựng, ông Võ Hoàng Anh - Trưởng 
phòng Quản lý chất lượng và Nghiên 
cứu phát triển, Tổng công ty Tư vấn 
thiết kế GTVT (TEDI) cho rằng, thực 
tế, ngay cả trong trường hợp không 
có “bão giá” thì với phương pháp tính 
điều chỉnh giá và ký hợp đồng như 
hiện nay, các nhà thầu vẫn luôn bị 
động và chịu thiệt thòi.

Dẫn chứng điều này, ông Hoàng 
Anh cho biết, các công thức điều 
chỉnh giá hiện rất bất cập, không 
phản ánh được biến động thực tế 
các chỉ số giá đưa ra, không phản ánh 

được biến động cho các loại vật liệu 
khác nhau. Đặc biệt, một số loại vật 
liệu chiếm tỷ trọng lớn như đất đắp 
lại không được điều chỉnh giá. Ngoài 
ra, nhiên liệu tăng cao nhưng chi phí 
ca máy lại không có phương pháp 
điều chỉnh phù hợp nên nhà thầu rất 
khó khăn. Thêm vào đó, giá đất đắp 
tăng cao do chi phí vận chuyển đất 
đến chân công trình tăng mạnh cũng 
chưa có cách nào giải quyết.

“Tôi cho rằng, trong quá trình 
triển khai cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 
2, nếu các cơ quan chức năng chưa 
nghiên cứu xây dựng được công thức 
khoa học, phù hợp thì nên áp dụng 
theo phương án điều chỉnh bù trừ 
trực tiếp thì mới đảm bảo công bằng 
cho các nhà thầu”, ông Hoàng Anh 
nêu quan điểm q

Thi công cao tốc Bắc - Nam 
đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết
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Ông Trịnh Đức Chinh tại buổi bảo vệ Luận văn Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh khóa 2020 - 2022 ở tuổi 73

truyền cảm hứng học tập, nghiên cứu

TẤM GƯƠNG TRUYỀN  
CẢM HỨNG

Tại buổi bảo vệ Luận văn Thạc 
sĩ ngành Quản trị kinh doanh khóa 
2020 - 2022 tại Trường Đại học Kinh 
tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh (UEF) 
mới đây, nhiều người ngỡ ngàng khi 
bắt gặp một học viên cao tuổi, mái 
tóc bạc trắng mà các sinh viên trẻ vẫn  
“chào nhầm” là thầy giáo. Học viên 
đặc biệt đó là ông Trịnh Đức Chinh, 
73 tuổi, nguyên Phó cục trưởng Cục 
Đăng kiểm Việt Nam.

Nhiều năm công tác trong lĩnh 
vực đăng kiểm nhưng “lão học viên” 
Trịnh Đức Chinh gây ngạc nhiên khi 
chọn đề tài bảo vệ luận văn thạc sĩ 

mới lạ với ông: “Các yếu tố ảnh hưởng 
đến phát triển hàng không chung ở 
Việt Nam”. 

“Mặc dù hàng không chung đã 
và đang phát triển từ lâu ở nhiều 
nước trên thế giới nhưng vì nhiều lý 
do mà hàng không chung ở Việt Nam 
vẫn chưa có sự phát triển tương xứng. 
Dựa vào dữ liệu được thu thập từ 308 
quan sát nhân viên tại Cục Đăng kiểm 
Việt Nam, dữ liệu được xử lý bằng 
phần mềm SPSS 26: thống kê mô tả, 
kiểm tra thang đo Cronbach’s Alpha, 
phân tích nhân tố khám phá, phân 
tích tương quan và hồi quy. Kết quả, 
tác giả đã chỉ ra 7 yếu tố ảnh hưởng 
đến phát, qua đó đề xuất một số 

hàm ý quản trị nhằm phát triển hàng 
không chung ở Việt Nam”, ông Chinh 
say mê thuyết trình đề tài nghiên cứu 
của mình. 

Nghiên cứu trên được Hội đồng 
đánh giá đạt 9 điểm, đây cũng là số 
điểm cao nhất trong các kỳ bảo vệ 
luận văn thạc sỹ từ trước tới nay tại 
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. 
Hồ Chí Minh.

PGS. TS. Nguyễn Quyết Thắng - 
Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn 
nhận định: “Đề tài trên mới và khó, rất 
ít nghiên cứu tại Việt Nam, đòi hỏi học 
viên phải rất nỗ lực ngay từ việc tìm 
kiếm tài liệu, thông tin tham khảo. 
Học viên Trịnh Đức Chinh đã hoàn 

Dù đã nghỉ hưu nhưng ông Trịnh Đức Chinh - nguyên Phó cục 
trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam vẫn không ngừng học tập, 
nghiên cứu và sở hữu thêm nhiều bằng đại học, thạc sĩ.

HOÀNG NGÂN?

“Lão hưu” đăng kiểm 
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thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu đề 
tài đặt ra. Bản thân tôi cũng cảm thấy 
khâm phục với những nỗ lực của một 
học viên đã lớn tuổi như anh”.

HỌC ĐỂ CÂN BẰNG CUỘC 
SỐNG, RÈN SỨC KHỎE

Ông Trịnh Đức Chinh sinh năm 
1950, từng tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên 
ngành Vô tuyến điện tại Ba Lan vào 
năm 1975. Từ năm 1976, ông về nước 
công tác tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 
cùng thế hệ đầu tiên xây dựng nền 
móng ngành Đăng kiểm Việt Nam.

Sau đó, ông học tiếp Trường Đại 
học Hàng hải Việt Nam và lấy bằng 
kỹ sư ngành Vỏ tàu thủy khóa 1982 
- 1987. Trước khi nghỉ hưu từ năm 
2010, ông Chinh là Phó cục trưởng 
Cục Đăng kiểm Việt Nam phụ trách 
phía Nam, kiêm Giám đốc Chi cục 
Đăng kiểm số 6. 

Kể về con đường học tập chưa có 
điểm dừng của mình, ông Trịnh Đức 
Chinh cho hay, từng là “dân kỹ thuật” 
và đảm nhận vị trí quản lý, càng về 
sau ông càng có nhu cầu được “nạp” 
thêm kiến thức để hoàn thiện, phát 
triển bản thân. Chẳng thế mà sau khi 
nghỉ hưu, vừa dành thời gian cho gia 
đình và bản thân, ông lại lao vào học, 
lấy thêm bằng đại học chuyên ngành 
Kế toán - Tài chính (2012 - 2015) và 
chuyên ngành Luật (2016 - 2019).

 “Học để  làm gương cho con cháu 
trong nhà nhưng cũng để lấy lại sự 
cân bằng, mang lại niềm vui và sức 
khỏe. Trong góc nhìn của người về hưu 
như tôi, không ngừng học tập mới trở 
thành người có ích cho gia đình và xã 
hội”, ông Chinh chia sẻ.

Ông Trương Quang Dũng - Viện 
trưởng Viện sau Đại học và Khoa học 
công nghệ, Trường Đại học Kinh tế 
- Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho biết: 
“Chúng tôi từng đón nhận một số 
học viên 50 - 60 tuổi theo học, nhưng 
trường hợp trên 70 tuổi như anh 
Chinh là đầu tiên. Anh Chinh tuy lớn 
tuổi nhưng có nền tảng kiến thức và 
kinh nghiệm thực tiễn, luôn là học 
viên chăm chỉ, gương mẫu và học tập 
tích cực, là tấm gương truyền cảm 
hứng cho thế hệ trẻ. Chúng tôi luôn 
lấy anh là hình mẫu của trường trong 
các kỳ tuyển sinh gần đây” 
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Vì sao có Luật PPP, vốn đầu tư 
vẫn không chảy vào hạ tầng giao thông?

KHÔNG PHẢI “CÂY ĐŨA THẦN” 
TRONG KÊU GỌI VỐN

Được ban hành vào tháng 
6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 
01/01/2021, Luật PPP được kỳ vọng 
là “cây đũa thần” để thu hút nguồn 
lực từ xã hội tham gia đầu tư các dự 
án hạ tầng theo hình thức đối tác 
công - tư (PPP). 

Tuy nhiên, thực tế ở lĩnh vực hạ 
tầng giao thông, kể từ khi có Luật PPP, 
việc kêu gọi đầu tư theo hình thức 
này càng trở nên khó khăn, số dự án 
thực hiện bằng PPP gần như không 
có. Thậm chí, nhiều dự án cao tốc quy 
mô lớn trước kia được nghiên cứu 
đầu tư bằng hình thức PPP đã buộc 
phải chuyển đổi sang hình thức đầu 
tư khác.

Bàn về vấn đề này, tại phiên 
trả lời trước Quốc hội mới đây, Bộ 
trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể 
cũng đã thẳng thẳng nhìn nhận, 
Luật PPP đã đi vào cuộc sống rất tốt 
ở các lĩnh vực như xây dựng, điện 
lực nhưng ở lĩnh vực hạ tầng giao 
thông, nhiều công trình có chi phí 
lớn, địa chất yếu cần xử lý cầu cống 
nhiều thì rất khó kêu gọi đầu tư theo 
hình thức PPP. 

Một số dự án muốn kêu gọi thành 
công thì phần vốn của Nhà nước phải 
chiếm trên 60 - 70%, vượt quá khung 
quy định của Luật PPP. Do vậy, để 
kêu gọi PPP trong lĩnh vực GTVT cần 
nghiên cứu, rà soát để tiếp tục tháo 
gỡ vướng mắc.

Không ít chuyên gia trong lĩnh 
vực đầu tư giao thông cho rằng, 
nguyên nhân chính dẫn tới thực trạng 
này một phần do Luật PPP vừa ra đời 
đã phải đương đầu với dịch bệnh 
Covid-19 nên việc huy động nguồn 
vốn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, 

XUÂN LỘC?

Kể từ khi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 
(PPP) ra đời, lĩnh vực hạ tầng giao thông gần như không 
có một dự án nào triển khai thành công theo phương 
thức PPP. Điều này khác hẳn với giai đoạn trước đây 
khi cơ chế đầu tư đối tác công - tư mới chỉ dừng ở mức 
thông tư, nghị định, mỗi năm có cả hàng chục nghìn tỷ 
đồng từ các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư vào 
các công trình, dự án giao thông. Vì sao vậy?

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là dự án được triển khai theo hình thức PPP 
trước thời điểm Luật PPP ra đời
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Vì sao có Luật PPP, vốn đầu tư 
vẫn không chảy vào hạ tầng giao thông?

phần khác do các quy định trong Luật 
chưa phù hợp với thực tiễn, chưa hấp 
dẫn nhà đầu tư.  

 PGS. TS. Trần Chủng - Chủ tịch 
Hiệp hội các nhà đầu tư công trình 
giao thông đường bộ Việt Nam 
(VARSI) nhận định, để kích hoạt 
hình thức đầu tư PPP trong lĩnh vực 
hạ tầng giao thông, vấn đề đầu tiên 
cần tháo gỡ trong Luật PPP là sự 
bình đẳng giữa Nhà nước và nhà 
đầu tư trong hợp đồng. Bởi, bản chất 
của phương thức PPP là Nhà nước 
và các nhà đầu tư tư nhân cùng ký 
hợp đồng để phân chia lợi ích, rủi ro 
cũng như trách nhiệm của mỗi bên 
trong việc xây dựng công trình hay 
cung cấp một dịch vụ công nào đó. 
Hai chủ thể này là đối tác bình đẳng 
theo pháp luật dân sự thông qua hợp 

đồng dự án. Tuy vậy, trong Luật PPP 
hiện hành không có điều khoản nào 
quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của 
hai chủ thể này.

Theo ông Chủng, việc không 
phân định trúng và đúng quyền, 
nghĩa vụ của hai chủ thể này trong 
hoạt động đầu tư theo phương thức 
PPP khiến cho kết quả của việc áp 
dụng phương thức này thời gian qua 
còn nhiều bất cập. Trong đó, sự mất 
bình đẳng giữa Nhà nước và nhà đầu 
tư là nguyên nhân quan trọng không 
hấp dẫn các nhà đầu tư, dẫn tới bầu 
không khí ảm đạm của môi trường 
đầu tư còn rất mới này.

Do đó, ông Chủng cho rằng, hệ 
thống văn bản pháp luật cần sớm 
được nghiên cứu, bổ sung các quy 
định về quyền và nghĩa vụ của hai 

chủ thể này trong hoạt động xây 
dựng theo phương thức PPP, làm căn 
cứ xây dựng các hợp đồng trên nhằm 
bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tôn 
trọng quyền và lợi ích hợp pháp của 
các bên tham gia.

CẦN NỚI QUY ĐỊNH VỐN GÓP 
NHÀ NƯỚC, LẬP QUỸ ĐẦU TƯ  
HẠ TẦNG

Đại diện một doanh nghiệp giao 
thông cho biết, theo quy định tại 
Điều 69 Luật PPP, tỷ lệ vốn ngân sách 
nhà nước tham gia dự án PPP không 
quá 50% tổng mức đầu tư của dự án. 
Tỷ lệ vốn góp của Nhà nước “khóa 
cứng” làm cho nhiều dự án cao tốc 
đi qua các vùng sâu, vùng xa, điều 
kiện địa chất công trình, địa chất thủy 
văn phức tạp và lưu lượng xe thấp là 
không khả thi.

Do đó, cơ quan chức năng cần 
nghiên cứu nới tỷ lệ hỗ trợ của 
ngân sách nhà nước (có thể hơn 
50%) tùy vào tính chất và đặc thù 
của từng dự án là giải pháp cần làm 
ngay nhằm hấp dẫn nhà đầu tư, đặc 
biệt các dự án ở vùng sâu, vùng xa, 
nơi biên giới hay vùng đồng bằng 
sông Cửu Long.  

Hơn nữa, thời gian qua, nguồn 
vốn nhà đầu tư huy động cho các 
dự án PPP chỉ mặc định từ kênh tín 
dụng của các ngân hàng thương 
mại. Ở các nước phát triển, vốn đầu 
tư cho dự án kết cấu hạ tầng thường 
đến từ nhiều nguồn như: vốn mồi từ 
ngân sách nhà nước, vốn phát hành 
trái phiếu dự án, vốn chủ sở hữu của 
doanh nghiệp, vốn vay từ các định 
chế tài chính hoặc quỹ đầu tư phát 
triển đường cao tốc.

Hiện nay, Quỹ đầu tư phát triển 
đường cao tốc ở Việt Nam chưa được 
hình thành, phương án phát hành trái 
phiếu dự án có quy định trong Luật 
PPP nhưng chưa có hướng dẫn triển 
khai nên khi ngân hàng không cam 
kết tín dụng là mặc nhiên nhà đầu tư 
hết cơ hội. Do đó, cơ quan có thẩm 
quyền cần sớm nghiên cứu thành lập 
quỹ đầu tư hạ tầng để các nhà đầu tư 
có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn 
tham gia đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng 
giao thông q
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TÓM TẮT: Sự xuống cấp của kết cấu bê tông cốt 
thép (BTCT) do cơ chế ăn mòn gây ra trong cốt thép 
là một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến độ 
bền của kết cấu bê tông. Về cơ bản, nó xảy ra khi 
cốt thép bên trong bê tông chịu tác động của môi 
trường biển hoặc xâm thực. Bài báo trình bày phương 
pháp dự đoán tuổi thọ sử dụng của kết cấu BTCT 
thông qua việc xem xét các mô hình ăn mòn nổi bật 
khác nhau và so sánh với kết quả dự đoán của mô 
hình artificial neural network (ANN). Kết quả của bài 
báo bước đầu thể hiện được triển vọng của việc ứng 
dụng mạng nơ-ron nhân tạo trong dự đoán tuổi thọ 
sử dụng của kết cấu bê tông.

TỪ KHÓA: Bê tông cốt thép, tuổi thọ sử dụng, mạng 
nơ-ron nhân tạo.

ABSTRACT: Degradation of reinforced concrete 
(RC) structures due to corrosion mechanisms in 
reinforcement is a serious problem that greatly 
affects the durability of concrete structures. Basically, 
it occurs when the reinforcement inside the concrete 
is exposed to the marine environment or to erosion. 
This paper presents a method to predict the service 
life of reinforced concrete structures by considering 
different prominent corrosion models and comparing 
them with the prediction results of artificial neural 
network (ANN) models. The results of the paper 
initially show the prospect of applying artificial neural 
networks in predicting the service life of concrete 
structures.

KEYWORDS: Reinforced concrete, service life, ANN.

Ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo 
dự đoán tuổi thọ sử dụng của kết cấu bê tông cốt thép

n ThS. LƯU TRƯỜNG GIANG
     Ban Quản lý dự án 6
n PGS. TS. NGUYỄN HỮU HƯNG; PGS. TS. TRẦN VIỆT HÙNG 
     Trường Đại học Giao thông vận tải

của clorua; (ii) Ăn mòn do cacbonat hóa. Quá trình cacbon 
hóa thường xảy ra trong một môi trường tương đối ẩm ướt, 
nơi có đủ lượng cacbon điôxít để trải rộng trên bê tông. 
Tuy nhiên, trong trường hợp ăn mòn do sự xâm nhập của 
clorua, sự xâm nhập của clorua thường nhanh hơn quá 
trình cacbonat hóa và nó gây ra sự hư hỏng sớm do làm suy 
giảm sức kháng của kết cấu dẫn đến kết thúc sớm tuổi thọ/
thời gian sử dụng của kết cấu. Ở giai đoạn hư hỏng muộn 
hơn, khi có thể nhận thấy được hư hỏng của kết cấu do ăn 
mòn cốt thép, nói chung đã quá muộn để thực hiện bất 
kỳ biện pháp phòng ngừa nào nhằm bảo vệ kết cấu. Do 
đó, ước tính tuổi thọ sử dụng trở nên vô cùng quan trọng 
đối với những hư hỏng gây ra trong kết cấu do ăn mòn cốt 
thép. Khi cốt thép bắt đầu ăn mòn, nó lan truyền với tốc độ 
không đổi và làm giảm tuổi thọ sử dụng của kết cấu bằng 
cách phát triển ứng suất do sự giãn nở của thép dẫn đến 
nứt bề mặt và bê tông bị bong tróc. Tốc độ ăn mòn ảnh 
hưởng trực tiếp đến tuổi thọ còn lại của kết cấu BTCT bị ăn 
mòn. Ở giai đoạn hư hỏng ban đầu, khi cốt thép mới bắt 
đầu bị ăn mòn, nó cho thấy sự xuống cấp đáng kể. Trong 
hầu hết các trường hợp, việc bảo trì kết cấu thường xuyên 
đã bị bỏ qua hoặc kết cấu không đủ mạnh và bền để duy 
trì sự ổn định của kết cấu. Đối với các vấn đề nứt lớp bảo vệ, 
các mô hình giả thuyết khác nhau đã được đề xuất để dự 
đoán thời gian nứt lớp bảo vệ. Các kết quả và mô hình được 
tạo ra từ các nghiên cứu trước đây khác nhau chủ yếu do sự 
thay đổi của các tham số, phương pháp thí nghiệm cũng 
như các giả định được đưa ra trong quá trình mô hình hóa 
bởi các nhà nghiên cứu khác nhau [1, 2, 3].

Trong nghiên cứu này, cách tiếp cận dựa trên ANN 
được sử dụng để dự đoán tuổi thọ của kết cấu BTCT chịu 
ăn mòn do clorua gây ra. Trong những năm gần đây, ANN 
đã ứng dụng thành công vào các vấn đề kỹ thuật dân dụng 
khác nhau mà khó giải quyết bằng các phương pháp toán 
học thông thường. Điều này bao gồm dự đoán/dự báo các 
nguy cơ tự nhiên như động đất, lũ lụt, lở đất và sóng thần, 
ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ sử dụng hoặc thời gian phục 
vụ thiết kế của kết cấu bằng cách bắt đầu quá trình xuống 
cấp sớm. Dự đoán về những hiểm họa tự nhiên này đại diện 
cũng như bao gồm một quá trình phức tạp phụ thuộc vào 
các thông số vật lý và môi trường khác nhau có bản chất 
ngẫu nhiên. Tuy nhiên, sự xuống cấp của kết cấu BTCT do 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự xuống cấp của kết cấu BTCT do ăn mòn cốt thép là 

một trong những vấn đề về độ bền được quan tâm trên 
toàn thế giới, đặc biệt khi kết cấu chịu tác động của môi 
trường biển hoặc môi trường xâm thực hóa học. Hiện 
tượng ăn mòn gây ra sự xuống cấp của vật liệu gia cố chủ 
yếu do hai yếu tố cần lưu ý như: (i) Ăn mòn do sự xâm nhập 
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ăn mòn do clorua gây ra có thể được coi là một trong những 
nguy cơ tự nhiên phụ thuộc vào các thông số vật lý và môi 
trường khác nhau. Mặc dù các mô hình dự báo đáng tin cậy 
có sẵn để ước tính tuổi thọ của kết cấu BTCT, nhưng chúng 
không có khả năng giảm thời gian tính toán đến một mức 
độ đáng kể [4, 5]. Để khắc phục điều này, ANN đã được thực 
hiện như một phần của tính toán mềm để tránh các công 
thức toán học phức tạp để có thể thu được kết quả đáng tin 
cậy về tuổi thọ của kết cấu do ăn mòn do clorua gây ra. Thật 
vậy, ANN là một mạng phi tuyến tính cao thể hiện khả năng 
tổng quát hóa và học hỏi từ các ví dụ được xác định trước 
mà không cần có bất kỳ kiến thức nào về hệ thống toán học 
phức tạp. Do đó, để mô hình hóa một hệ thống vật lý dự 
đoán tuổi thọ của cấu trúc BTCT với độ chính xác hợp lý và 
quy trình tính toán nhanh chóng, một mô hình mạng nơ-
ron được đào tạo đã được sử dụng. Từ các phép đo thống kê, 
người ta đã xác định được rằng mô hình mạng nơ-ron thể 
hiện hiệu quả cao trong việc dự đoán chính xác tuổi thọ của 
kết cấu BTCT. Do đó, với việc áp dụng tính toán mềm, một 
hệ thống dự báo đáng tin cậy được tạo ra cung cấp các kết 
quả thông thường về sự suy thoái kết cấu BTCT với độ chính 
xác hợp lý xem xét loại bỏ các quá trình tính toán phức tạp.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TUỔI THỌ KẾT CẤU BTCT
Bazant [6] đã trình bày một mô hình toán học để dự 

đoán tuổi thọ của kết cấu BTCT chịu ăn mòn cốt thép trong 
bê tông. Sự phá hủy do ăn mòn có xét đến thể tích giãn nở 
do sự sắp xếp của gỉ ngậm nước trên bề mặt cốt thép. Do 
tính chất mở rộng của gỉ ngậm nước, gỉ sẽ nở ra gấp 4 lần 
thể tích của thép mẹ. Cuối cùng, do sự hình thành gỉ ngậm 
nước, ứng suất hướng tâm ra bên ngoài được tạo ra trên 
bê tông xung quanh. Ứng suất hướng tâm gây ra tương tự 
như sự gia tăng đường kính cốt thép Dd do tăng thể tích 
của nó cho đến khi lớp phủ bê tông tách ra. Theo mô hình 
của Bazant [6], sự lan truyền ăn mòn có thể được biểu thị 
như Hình 2.1.

  

Hình 2.1: Tuổi thọ sử dụng của kết cấu BTCT [1, 4, 6]
Thời gian từ khi bắt đầu ăn mòn tới khi ăn mòn gây nứt 

bê tông, tcorr:
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Trong đó:
- S - Khoảng cách giữa các thanh (mm);
- d - Đường kính của thanh thép (mm);

- ∆d - Sự tăng đường kính của thanh do gỉ (mm);
- jr - Tốc độ tạo gỉ, jr = 2,89x10-12icor;
- ρcor - Một hàm của mật độ khối lượng của thép và gỉ.
Theo mô hình Bazant, thời gian tcr là một hàm của tốc 

độ ăn mòn, chiều dày lớp bê tông bảo vệ, khoảng cách giữa 
các cốt thép và tính chất cơ học của bê tông như cường độ 
chịu kéo, mô-đun đàn hồi, hệ số Poisson và hệ số từ biến.

cr p corrt t t= +  (3)
Trong đó:
- tp - Thời gian khởi đầu ăn mòn (năm);
- tcorr - Thời gian ăn mòn lan truyền (năm).
Thời gian khởi đầu ăn mòn tp xác định như sau:

1
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Trong đó:
- CV - Chiều dày lớp phủ (mm);
- Cth - Giá trị ngưỡng clo tập trung (kg/m3 của bê tông);
- CS - Ion clo tập trung trên bề mặt (kg/m3 của bê tông);
- Dapp - Hệ số khuếch tán Clo biểu kiến (cm2/s).

3. MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO
Mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) có thể tính gần đúng các 

mối quan hệ hàm đa chiều, phi tuyến phức tạp mà không 
cần kiến thức cơ bản về bản chất của các mối quan hệ. Bằng 
cách cung cấp các trường hợp mẫu về đầu vào và đầu ra 
phù hợp, ANN có thể được “dạy” (hoặc đào tạo) để dự đoán 
đầu ra cho các tình huống đầu vào tương tự khác mà không 
gặp phải trong quá trình đào tạo. Biểu diễn giản đồ của 
mạng nơ-ron với kiến trúc truyền thẳng nhiều lớp thường 
được sử dụng trong các ứng dụng kỹ thuật kết cấu được 
thể hiện trong Hình 3.1 và 3.2.

Hình 3.1: Mạng ANN điển hình

Hình 3.2: Quá trình xử lý thông tin 1 ANN
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Khả năng tổng quát hóa của mạng phụ thuộc nhiều 
nhất vào tính đại diện của tập dữ liệu huấn luyện, nhưng 
cũng bị ảnh hưởng bởi các tham số mạng (trọng số, độ 
lệch), quá trình huấn luyện, độ phức tạp của hàm cơ bản 
được thể hiện trong các mẫu huấn luyện (mối quan hệ thực 
giữa các đầu vào và đầu ra) và kiến trúc mạng được chọn. 
Do đó, kết quả đầu ra một ANN sẽ khác nhau với mỗi lần 
khởi tạo ngẫu nhiên. Như vậy, để huấn luyện được mạng 
ANN có độ tin cậy cao cần phải lựa chọn các tham số mạng 
một cách tối ưu.

4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH
Như vậy, để tính toán tuổi thọ của kết cấu BTCT 

thông qua mạng ANN có thể tiến hành thông qua các 
bước chính sau:

Bước 1: Tạo bộ dữ liệu
Bước 2: Huấn luyện ANN
Bước 3: Tính tuổi thọ kết cấu BTCT
Để thuận tiện cho việc tính toán tuổi thọ của kết cấu 

BTCT, bài báo tiến hành huấn luyện bộ dữ liệu như sau:
Bảng 4.1. Minh họa bộ dữ liệu huấn luyện tính thời gian khởi đầu 

(320 bộ số)

STT

Chiều dày 
lớp bê 

tông bảo 
vệ (mm)

Hệ số 
khuếch 

tán clo D28
(m2/s)

Độ 
ẩm 

H(%)

Nồng 
độ Clo 
bề mặt 
Cs (%)

Giá trị 
ngưỡng 
nồng độ 

Clo Cth (%)

t1 (năm)
theo mô 
hình xây 

dựng

1 20,50 6,028 75 0,684 0,0567 6,617

2 21,00 6,082 75 0,654 0,0597 7,447

3 21,50 6,090 75 0,633 0,0576 7,898

4 22,00 6,029 75 0,674 0,0560 7,674

5 22,50 6,118 75 0,603 0,0530 8,351

6 23,00 6,053 75 0,626 0,0583 9,145

7 23,50 6,047 75 0,657 0,0580 8,855

8 24,00 6,045 75 0,699 0,0571 9,499

9 24,50 6,082 75 0,632 0,0571 9,526

10 25,00 6,055 75 0,622 0,0590 10,187

Bảng 4.2. Minh họa bộ dữ liệu huấn luyện thời gian lan truyền
(120 bộ số)

STT
Chiều dày lớp 

bê tông bảo vệ 
(mm)

d 
(mm)

H 
(%)

icorr 
(µA / cm2

t2
(năm)

1 30,5 16 75 1,47 4,78
2 31 16 75 1,47 4,79
3 31,5 16 76 1,47 4,80
4 32 16 76 1,47 4,80
5 32,5 16 76 1,47 4,81
6 33 16 76 1,47 4,82
7 33,5 16 76 1,47 4,83
8 34 16 77 1,47 4,84
9 34,5 16 77 1,47 4,85

10 35 16 77 1,47 4,86

Sau khi có bộ dữ liệu trên tiến hành huấn luyện mạng 
như minh họa sau:

Hình 4.1: Mô hình được huấn luyện với bộ dữ liệu 
như đã trình bày trong mục trên
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Hình 4.2: Kết quả lựa chọn số nơ-ron lớp ẩn

Như kết quả huấn luyện trên, trường hợp lớp ẩn có 12 
nơ-ron sẽ có sai số nhỏ nhất, với kết quả này đề tài chọn 
mạng ANN với sơ đồ 5-12-1 cho trường hợp dự đoán t1. 
Tương tự cách làm như trên chọn mạng ANN với sơ đồ 4-8-
1 cho trường hợp dự đoán t2. 

Kết quả t = t1+t2 là tuổi thọ của kết cấu bê tông cần tìm.
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Hình 4.3: Sai số giữa các số lần phân tích

10 20 30 40 50 60

Target

10

20

30

40

50

60

O
u

tp
u

t 
~

=
 1

*T
a

rg
e

t 
+

 -
0

.0
4

4

Training: R=0.99988

Data

Fit

Y = T

10 20 30 40 50 60

Target

10

20

30

40

50

60

O
u

tp
u

t 
~

=
 0

.9
9

*T
a

rg
e

t 
+

 0
.1

9

Validation: R=0.99972

Data

Fit

Y = T

10 20 30 40 50 60

Target

10

20

30

40

50

60

O
u

tp
u

t 
~

=
 1

*T
a

rg
e

t 
+

 0
.0

0
6

Test: R=0.99979

Data

Fit

Y = T

10 20 30 40 50 60

Target

10

20

30

40

50

60

O
u

tp
u

t 
~

=
 1

*T
a

rg
e

t 
+

 -
0

.0
0

0
4

3

All: R=0.99984

Data

Fit

Y = T



35

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Số 08/2022

Ngày nhận bài: 17/6/2022
Ngày chấp nhận đăng: 11/7/2022
Người phản biện:  PGS. TS. Đào Duy Lâm

10 20 30 40 50 60

Target

10

20

30

40

50

60

O
u

tp
u

t 
~

=
 1

*T
a

rg
e

t 
+

 -
0

.0
4

4

Training: R=0.99988

Data

Fit

Y = T

10 20 30 40 50 60

Target

10

20

30

40

50

60

O
u

tp
u

t 
~

=
 0

.9
9

*T
a

rg
e

t 
+

 0
.1

9

Validation: R=0.99972

Data

Fit

Y = T

10 20 30 40 50 60

Target

10

20

30

40

50

60

O
u

tp
u

t 
~

=
 1

*T
a

rg
e

t 
+

 0
.0

0
6

Test: R=0.99979

Data

Fit

Y = T

10 20 30 40 50 60

Target

10

20

30

40

50

60

O
u

tp
u

t 
~

=
 1

*T
a

rg
e

t 
+

 -
0

.0
0

0
4

3

All: R=0.99984

Data

Fit

Y = T

Hình 4.4: Kết quả huấn luyện

Kết quả tính toán được minh họa đối với bộ số liệu sau:
Bảng 4.3

STT

Chiều dày 
lớp bê 

tông bảo 
vệ (mm)

Hệ số 
khuếch 
tán clo 

D28
(m2/s)

Độ 
ẩm 

H(%)

Nồng 
độ Clo 
bề mặt 
Cs (%)

Giá trị 
ngưỡng 
nồng độ 

Clo Cth 
(%)

t1 (năm)
theo mô 
hình xây 

dựng

37 38,50 6,044 75 0,679 0,0513 19,585

Như kết quả tính toán ở trên cho thấy kết quả dự đoán 
từ mạng ANN sai số -0,1% so với kết quả tính toán theo 
công thức lý thuyết.

Tương tự cách làm trên tính toán t2 với bộ số liệu sau:
Bảng 4.4

STT
Chiều dày 

lớp bê tông 
bảo vệ (mm)

d
(mm)

H
(%)

icorr
(µA/cm2)

t2
(năm)

17 38,5 16 75 1,47 4,95

Kết quả thu được từ ANN là 5,01 sai số 1% so với kết 
quả tính toán.

Như vậy, với trường hợp có các thông số như 
trên, tuổi thọ của kết cấu dự đoán theo ANN sẽ là: 
t=t1+t2=19,59+5,01=24,6 năm.

Kết quả trên được so sánh với với mô hình Bazant cho 
kết quả sai lệch không đáng kể như đã trình bày ở trên.

5. KẾT LUẬN
- Bài báo đã trình bày cơ sở lý thuyết xác định tuổi thọ 

kết cấu BTCT theo lý thuyết Bazant và theo phương pháp 
ứng dụng ANN. Kết quả cho thấy sai lệch của hai phương 
pháp là không đáng kể.

- Kết quả trên cho thấy được triển vọng của việc ứng 
dụng ANN trong dự đoán tuổi thọ của kết cấu BTCT.
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TÓM TẮT: Phân tích hư hỏng các kết cấu thực tế với 
nhiều pha vật liệu thành phần như bê tông (cốt liệu, 
vữa xi măng và lỗ rỗng) thì việc thu hình ảnh với độ 
phân giải cao để có thể nhận diện được hình dạng 
các pha là rất cần thiết, trong khi các phương pháp 
chụp ảnh thông thường có thể không xác định được 
hoặc thường là bỏ qua các pha có kích thước nhỏ. 
Trong thời gian gần đây, phương pháp chụp cắt lớp 
bằng tia X (XR-CT) được sử dụng rất phổ biến trên 
thế giới để giải quyết vấn đề này. Do đó, bài báo 
sẽ thực hiện các vấn đề: (i) Mô tả chi tiết và thực 
hiện phương pháp XR-CT trong phòng thí nghiệm; 
(ii) Dùng XR-CT để thu được hình ảnh sắc nét của 
các mặt cắt với các pha vật liệu bao gồm cả những 
pha có kích thước rất nhỏ; (iii) Một hàm con trên cơ 
sở phương pháp số để phân tích hình ảnh vi cấu trúc 
đạt được nêu trên để nhận diện chính xác hình dạng 
các pha và chia lưới cho vi cấu trúc này. Các kết quả 
thu được sẽ được sử dụng làm dữ liệu đầu vào trong 
các phần mềm phân tích kết cấu dựa trên phương 
pháp phần tử hữu hạn (PTHH).

TỪ KHÓA: Phương pháp chụp cắt lớp bằng tia X 
(XR-CT), bê tông, hàm con bổ sung, hư hỏng, phần 
tử hữu hạn.

ABSTRACT: Damage analysis of the realistic 
structures containing multi-phases like concrete 
(aggregate, cement paste and pore), the acquisition 
of high-resolution images to identify the shapes 
of the component phase is necessary. While 
conventional imaging methods may not identify or 
often ignore small-sized phases. In recent times, 
X-ray microtomography (XR-CT) is widely used in 
the world to solve this problem. Thus, this paper will 
address the following issues: (i) Detailed description 
and implementation of the XR-CT method in the 
laboratory; (ii) Using XR-CT to obtain high-resolution 
images of the cross sections with the phases including 
very small-sized phases; (iii) A supplemental sub-
function on the basis of numerical methods to analyze 
the microstructure image obtained by XR-CT and 
then to accurately identify the shape of the phases 

and mesh these microstructures. The obtained results 
will be used as the input data in structural analysis 
software based on the finite element method (FEM).

KEYWORDS: X-ray microtomography (XR-CT), 
concrete, supplemental sub-function, damage, finite 
element method (FEM).

Phân tích và nhận diện hình ảnh
các pha vật liệu thành phần trong kết cấu bê tông 
bằng phương pháp chụp cắt lớp với tia X

n ThS. NGUYỄN XUÂN LAM; TS. VŨ BÁ THÀNH                           
     Trường Đại học Giao thông vận tải

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Mô hình hóa chính xác hư hỏng của kết cấu chứa các 

vật liệu xây dựng như bê tông ngày càng nhận được rất 
nhiều sự quan tâm. Nhằm hiểu rõ hơn về quá trình hư 
hỏng của chúng, cần phải xác định chính xác hình dạng 
và sự phân bố ngẫu nhiên của các pha kể cả những lỗ rỗng 
rất nhỏ xuất hiện trong kết cấu. Hiện nay, có hai cách tiếp 
cận để giải quyết vấn đề này: cách tiếp cận trực tiếp và 
cách tiếp cận gián tiếp. Trong cách tiếp cận trực tiếp, các 
pha vật liệu bao gồm pha nền, pha cốt và mặt phân giới 
giữa chúng được mô hình hóa bởi các phương pháp PTHH 
với mỗi phân tử có các đặc tính vật liệu cụ thể. Thuộc tính 
phân bố của các pha khác nhau được nhận diện bởi vị trí 
và hình dạng ngẫu nhiên của pha cốt được nêu trong [1, 2]. 
Trong cách tiếp cận gián tiếp, các thuộc tính vật liệu được 
mô hình hóa dưới dạng các trường ngẫu nhiên thay đổi 
theo không gian sao cho các pha khác nhau được mô hình 
hóa định tính [3, 4]. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu này 
đều không thể mô hình chính xác cơ chế hư hỏng và ứng 
xử vật liệu ở cấp độ vi mô trong sự tương tác của hư hỏng 
mặt phân giới và hư hỏng nội tại các pha, mặc dù các kết 
quả này ở cấp độ vĩ mô có thể được so sánh tương đồng 
với kết quả thí nghiệm.

Từ các vấn đề nêu trên, để phải mô tả hư hỏng ở cấp 
độ vi mô đòi hỏi cần phải xác định chính xác hình dạng, sự 
phân bố và tỷ lệ thể tích của các pha thành phần trong kết 
cấu nhiều pha phức tạp. Từ đó, một vài phương pháp có thể 
được xây dựng dựa trên hình ảnh 2D thu được từ máy ảnh 
kỹ thuật số [5] hoặc kính hiển vi [6]. Gần đây hơn, phương 
pháp chụp cắt lớp bằng tia X (XR-CT) được sử dụng để thu 
được hình ảnh 3D của kết cấu vi mô. 

Phương pháp XR-CT thường được sử dụng trong y 
học, nhưng giờ đây đã trở thành một công cụ hữu hiệu 
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để mô tả các cấu trúc vi mô của vật liệu nhiều pha, bởi 
độ phân giải cao và là phương pháp không phá hủy mẫu 
với hình ảnh 3D rõ nét. Trong thời gian gần đây, nhiều 
nghiên cứu đã được thực hiện trong việc áp dụng XR-CT 
để mô tả đặc điểm của các cấu trúc vi mô và nghiên cứu 
quá trình hư hỏng đối với nhiều loại vật liệu, bao gồm vật 
liệu đất, đá [7], kim loại và hợp kim [8], vật liệu xốp [9] và 
bê tông [10]. 

Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng phương pháp XR-
CT trong phòng thí nghiệm để xác định sự phân bố và hình 
dạng các pha trong bê tông như cốt liệu đá, vữa xi măng và 
lỗ rỗng trong mẫu vật. Sau đó, chúng tôi xử lý hình ảnh đạt 
được từ XR-CT bằng một hàm con bổ sung [11] để xác định 
hình dạng mặt phân giới giữa cốt liệu - vữa xi măng, tỷ lệ 
diện tích các pha vật liệu và chia lưới phần tử với mục đích 
làm dữ liệu đầu vào cho mô phỏng hư hỏng ở cấp độ vi mô 
trong sự tương tác giữa hư hỏng mặt phân giới và hư hỏng 
nội tại các pha bằng các phương pháp PTHH. 

2. PHƯƠNG PHÁP CHỤP CẮT LỚP BẰNG TIA X (XR-CT)
2.1. Mô tả phương pháp
Phương pháp XR-CT là một kỹ thuật hình ảnh ba chiều 

(3D) sử dụng một loạt các hình ảnh được chụp bằng tia X 
của mẫu vật. Kỹ thuật này giống như chụp cắt lớp trong y 
tế, ngoại trừ việc hình ảnh đạt được độ phân giải không 
gian cao hơn nhiều bằng cách kết hợp bức xạ synchrotron 
đơn sắc cực sáng với độ quang học chất lượng cao. XR-CT 
là phương pháp không phá hủy được sử dụng để nhận diện 
các đặc điểm hình dạng các pha bên trong mẫu vật và thu 
thập thông tin về hình học và đặc tính 3D của chúng. Một 
chùm tia X từ nguồn photon synchrotron được truyền tới 
mẫu và chùm tia xuyên qua mẫu được ghi lại trên bộ cảm 
biến hấp thụ tia X (CCD). Tỷ lệ giữa số photon phát ra và 
photon ghi lại được xác định theo định luật Beer-Lambert 
(Hình 2.1), liên quan đến tích phân của hệ số hấp thụ của 
vật liệu µ theo đường mà photon đi qua mẫu:

( )0 1exp ,
r

N N x y dxµ
 

= − 
 

∫  (1)

Trong đó: N0 - Số photon phát ra; N - Số photon ghi lại, 
µ(x, y) - Hệ số suy giảm tuyến tính tại điểm có tọa độ (x, y), 
r liên quan tới phương trình y = y1 biểu diễn bán kính của 
chùm tia.

Sau khi có N1 và N0, tích phân của µ(x, y1) theo đường 
thẳng có thể được tính:

( )1
0

ln ,
r

N x y dx
N

µ= −∫  (2)

Hình 2.1: Mô tả định luật suy biến Beer-Lambert
Trường hợp vật liệu không đồng nhất nghĩa là vật 

liệu này được cấu tạo từ một số pha hấp thụ đối với tia X, 
phương trình (2) trở thành:

( )1
0

ln ,i
ir

N x y dx
N

µ= − ∑∫  (3)

Với i là các pha vật liệu khác nhau của mẫu được nghiên 
cứu. Hệ số suy giảm tuyến tính phụ thuộc vào năng lượng 
của tia X và bản chất của vật liệu. Do đó, cần phải điều chỉnh 
phương trình (3) đối với vật liệu không đồng nhất và tia đa 
sắc (tức là tia có một số bước sóng):

( ) ( ) ( )0 1exp , ,i
ir

N N E E x y dx d Eµ
 

= − 
 

∑∫ ∫   (4)

Hệ số suy giảm tuyến tính phụ thuộc vào năng lượng 
của photon, mật độ khối lượng và số hiệu nguyên tử Z của 
vật liệu. Một số công thức gần đúng đã được đề xuất cho 
hệ số suy giảm đối với năng lượng được sử dụng, công thức 
phổ biến nhất là:

( ) ( ) ( )
m

n
Z ZE a E b E
E A A

µ ρ ρ= +  (5)

Trong đó: ( )
m

n
Za E
E A

ρ  - Độ hấp thụ quang điện; ( ) Zb E
A

ρ  - Nhiễu 
xạ compton [12]. Với năng lượng của tia X, ρ là mật độ 
của vật liệu hấp thụ, Z là số nguyên tử và A là trọng lượng 
nguyên tử của nó. Các hằng số m và n là các hằng số phụ 
thuộc tương ứng vào Z và E.

Vì Z/A không đổi và m và n có thể được xác định với 
hầu hết các vật liệu và năng lượng được sử dụng, (4) có thể 
được đơn giản hóa [13]:

( ) ( ) ( )
3.8

3.2
ZE a E b E

E A
µ ρ

 
= + 

 
 (6)

Hình 2.2: Sơ đồ thí nghiệm XR-CT với nguồn photon synchrotron

Khi vật liệu bao gồm hỗn hợp các nguyên tử, số hiệu 
nguyên tử Z được xác định:

( )
1

3.8 3.8
e i iZ f Z= ∑  (7)

Với fi là tỷ số electron của nguyên tố i trên tổng electron, 
Zi là số nguyên tử của nguyên tố i.

XR-CT tạo ra hình ảnh với độ phân giải có thể đạt tới 
một micrômet. Một sơ đồ minh họa thí nghiệm XR-CT với 
nguồn photon synchrotron được thể hiện trong Hình 2.2. 
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Với sơ đồ này, quang trường có chiều rộng cố định là 1.024 
pixel. Có thể có sự thay đổi về độ phóng đại thông qua việc 
sử dụng các vật kính của kính hiển vi khác nhau để tập 
trung hình ảnh tia X vào bộ cảm biến CCD. 

2.2. Mẫu vật sử dụng trong phương pháp
Nghiên cứu này sử dụng mẫu vật bê tông hình lập 

phương có kích thước các cạnh là 40 mm với xi măng 
pooc-lăng và các cốt liệu đá dăm với kích thước 5 mm và 
không sử dụng cát. Hình ảnh các mặt cắt của mẫu vật được 
được chụp bằng XR-CT tại phòng thí nghiệm Navier (Paris 
- Pháp) bằng việc sử dụng nguồn Hamamatsu L10801 (230 
kV, 200 W, 5 µm) để phát tia X và bộ thu hình ảnh bằng 
Pascan Varian 2.520 V (1920x1560 pixel). Bộ bàn xoay có 
thể đặt được mẫu nặng đến 100 kg. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 
XR-CT được thể hiện chi tiết trên Hình 2.3.

Hình 2.3: Hình ảnh bố trí thí nghiệm XR-CT tại phòng thí nghiệm

Hình ảnh XR-CT được tái tạo bằng cách sử dụng phần 
mềm dựa trên GPU Xact. Đối với thí nghiệm này, điện áp 
và cường độ dòng điện lần lượt được đặt là 120 kV và 125 
µA. Mỗi lần quét, mẫu vật được xoay 3600 và kích thước 
pixel có hiệu là 37,2 µm. Hình ảnh CT của toàn bộ mẫu vật 
(1560x1560 pixel) được tạo ra từ 1.500 lần chiếu, tổng thời 
gian quá trình chụp các lớp kéo dài khoảng 80 phút.

 

a)

b)

c)
Hình 2.4: Mẫu thí nghiệm bằng bê tông bằng XR-CT: 

a) - Mặt cắt ngang đại diện; b) - Hình ảnh mặt cắt sau xử lý; 
c) - Chuyển đổi hình ảnh pixel

Để giảm thời gian xử lý dữ liệu và các hiệu ứng nhiễu 
có thể xảy ra, vùng quét tập trung có dạng hình lập phương 
kích thước các cạnh là 37,2 mm đã được cắt từ mẫu vật ban 
đầu được mô tả trong Hình 2.4a. Trên mẫu vật này có 370 
mặt cắt ngang được cắt theo tất cả các phương xy/yz/xz. 
Mặt cắt ngang số 1 trong Hình 2.4a, các pixel của cốt liệu, 
vữa xi măng và lỗ rỗng được chỉ định với các giá trị thang 
màu cho từng loại: 1 cho cốt liệu (màu đen), 2 cho vữa xi 
măng (màu xám) và 3 cho lỗ rỗng (màu trắng) được mô tả 
trong Hình 2.4b. Có 372 pixel theo mỗi phương, vì thế mỗi 
pixel được xác định là 0,1 mm. Các hoạt động xử lý hình ảnh 
tiếp theo được tiến hành để chia lưới phần tử phục vụ cho 
việc sử dụng các phần mềm phân tích kết cấu theo phương 
pháp PTHH (Hình 2.4c).

3. XỬ LÝ HÌNH ẢNH VÀ PHÂN CHIA LƯỚI PHẦN TỬ
3.1. Hàm con để xử lý và nhận dạng hình ảnh các 

pha vật liệu
Hình ảnh thu được bằng XR-CT được lưu dưới định 

dạng ảnh *.jpg hoặc *.tif có độ phân giải cao với mỗi pha 
được đại diện bằng một màu khác nhau. Trong [11], một 
hàm con bổ sung được viết trên nền phần mềm Matlab 
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2014b để nhận diện các điểm ảnh trên định dạng *.jpg 
hoặc *.tif. Mục đích của hàm con này để xác định hình dạng 
mặt phân giới của các pha trên các định dạng ảnh này. Hàm 
này có vai trò quan trọng đối với hình dạng mặt phân giới 
phức tạp và ngẫu nhiên (như hạt cốt liệu và lỗ rỗng trong 
bê tông), các phần mềm hiện nay không tự xử lý được vấn 
đề này. Tính hiệu quả và sự chính xác của hàm con được 
chứng minh bằng kết quả đạt được của hai ví dụ từ đơn 
giản tới phức tạp dưới đây.

3.2. Hàm con để xử lý và nhận dạng hình ảnh của 
mẫu chứa một hạt cốt liệu

Trong ví dụ này mô tả mẫu chứa một hạt cốt liệu có 
hình tròn đơn giản. Định dạng ảnh của Hình 3.1a là *.jpg 
với kích thước 1x1 mm có hai pha với pha tên số 1 có màu 
đen đại diện cho pha cốt là một hình tròn với đường kính 
0,3 mm và pha số 2 có màu trắng đại diện cho pha nền 
được thể hiện ở Hình 3.1b. Ta có thể xác định được diện tích 
pha số 1 chiếm 7,07% diện tích mẫu theo cách tính toán 
học. Sau khi được hàm con xử lý, mẫu này được chia thành 
200x200=40.000 điểm ảnh vuông như Hình 3.1c, trong đó 
pha số 1 có 2.890 điểm ảnh chiếm diện tích là 7,2% diện 
tích mẫu. Như vậy, sai số giữa tỷ lệ diện tích pha cốt (pha số 
1) trong thực tế và nhận được sau khi xử lý bằng hàm con 
là không đáng kể với 1,8%. Sau đó, mẫu thu được của Hình 
3.1c trở thành mẫu được mô phỏng theo phương pháp 
PTHH với 40.000 phần tử vuông. 

a)

b)

c)
Hình 3.1: Xử lý hình ảnh một mẫu chứa 2 pha: 

a) - Ảnh thực tế có tên “Ten_hinh.jpg”; b) - Kích thước ảnh  
và các pha; c) - Số điểm ảnh sau khi xử lý là 40.000 điểm

3.3. Hàm con để xử lý và nhận dạng hình ảnh của 
mẫu chứa các pha vật liệu phức tạp

Phần này sử dụng hình ảnh của mặt cắt ngang số 1 
của mẫu vật được nêu trong Hình 2.4a với hình dạng các 
pha vật liệu phức tạp như Hình 3.2a. Trên thực tế, sau khi 
chụp được bằng phương pháp XR-CT, kích thước của mặt 
cắt ngang này là (37,2x37,2)mm có ba pha vật liệu với màu 
sắc và tỷ lệ diện tích: cốt liệu màu đen chiếm từ 50,72% tới 
51,84%, lỗ rỗng màu trắng chiếm 0,47% tới 0,50% và vữa xi 
măng màu xám chiếm 48,81% tới 47,66%.

a)

b)
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c)
Hình 3.2: Xử lý hình ảnh một mẫu chứa 3 pha: a) - Hình ảnh đạt 

được bằng XR-CT; b) - Hình ảnh đạt được bằng hàm con; c) - Hình 
dạng mặt phân giới của cốt liệu - vữa xi măng và số phần tử lưới sau 

khi xử lý bằng hàm con với 372x372 phần tử

Dùng hàm con [11] để nhận diện mặt cắt ngang này. 
Sau khi xử lý bằng hàm con, màu sắc và tỷ lệ diện tích các 
pha vật liệu như sau: cốt liệu màu đen chiếm 51,27%, lỗ 
rỗng màu trắng chiếm 0,48% và vữa xi măng màu xanh 
chiếm 48,25% như Hình 3.2b. Các tỷ lệ diện tích của các 
pha tương ứng thỏa mãn và tương đồng với tỷ lệ thực tế 
đạt được bằng hình ảnh thu được từ XR-CT. Hình dạng 
mặt phân giới giữa cốt liệu và vữa xi măng được thể hiện 
trên Hình 3.2c với 372x372 phần tử vuông. Hình dạng 
chính xác của mặt phân giới, tỷ lệ của các pha vật liệu 
thành phần và số phần tử lưới được chia sẽ được sử dụng 
để đưa vào các phần mềm phân tích kết cấu dựa trên 
phương pháp PTHH.

4. KẾT LUẬN 
Bài báo đã mô tả chi tiết và thực hiện phương pháp 

XR-CT trong phòng thí nghiệm để thu được hình ảnh của 
các mặt cắt ngang trong mẫu bê tông gồm cốt liệu, vữa xi 
măng và lỗ rỗng. Sau khi phân tích các mặt cắt ngang này 
sẽ được lưu lại dưới định dạng *.jpg hoặc *.tif có độ phân 
giải cao với các hình dạng phức tạp của các pha vật liệu 
thành phần của bê tông. 

Các hình ảnh đạt được từ phương pháp XR-CT sẽ được 
hàm con bổ sung [11] được xây dựng trên ngôn ngữ lập 
trình Matlab để nhận diện hình dạng mặt phân giới giữa 
cốt liệu - vữa xi măng, xác định tỷ lệ diện tích chính xác của 
các pha thành phần và chia lưới phần tử cho vi kết cấu thu 
được. Sau đó, các kết quả phân tích này được sử dụng là dữ 
liệu đầu vào cho phương pháp PTHH để mô phỏng sự hư 
hỏng ở cấp độ vi mô trong sự cạnh tranh của vết nứt mặt 
phân giới và vết nứt trong nội tại các pha. Các kết quả đạt 
từ các ví dụ nêu trên cho thấy tính hữu hiệu và sự chính 
xác của phương pháp phân tích hình ảnh trong sự kết hợp 

giữa phương pháp thực nghiệm XR-CT và hàm con bổ sung 
được nêu trong bài báo này.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học GTVT trong Đề tài mã số T2022-CT-003.
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TÓM TẮT: Hệ số mất mát thể tích (volume loss) trong 
thi công hầm bằng tổ hợp khiên đào TBM là một đại 
lượng quan trọng trong tính toán dự kiến lún gây ra 
trên mặt đất bằng phương pháp kinh nghiệm và kể 
cả bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Đại lượng này 
thường được giả thiết trong tính toán thiết kế như một 
hằng số định tính phụ thuộc vào kinh nghiệm của nhà 
thầu, công nghệ thi công. Tuy nhiên, các nghiên cứu 
thực nghiệm chỉ ra rằng đây là mội đại lượng có mối 
quan hệ phức hợp với các đại lượng vận hành của tổ 
hợp TBM như tốc độ di chuyển, mô-men xoắn, áp lực 
gương đào và áp lực bơm vữa sau khiên.
Từ các số liệu quan trắc lún trên mặt đất trong quá 
trình thi công đoạn tuyến hầm TBM kết nối ga Nhà 
hát Thành phố và ga Ba Son, tuyến metro số 1 TP. Hồ 
Chí Minh, bài báo trình bày các khảo sát đối với hệ 
số mất mát thể tích xác định được khi coi máng lún 
trên mặt đất có thể được biểu diễn bằng đường cong 
chuẩn Gauss của Peck [3]. Các số liệu khảo sát hệ số 
mất mát thể tích sau đó được biểu diễn trong tương 
quan với các đại lượng vận hành của tổ hợp TBM là 
áp lực gương đào và áp lực bơm vữa sau khiên.
Kết quả khảo sát cũng được so sánh với kết quả tính 
toán với mô hình phần tử hữu hạn được áp dụng cho 
mặt cắt ngang điển hình của tuyến metro cho phép 
hiểu sâu hơn về sự tương tác phức tạp giữa hệ số 
mất mát thể tích và các đại lượng vận hành của tổ 
hợp khiên đào TBM. 

TỪ KHÓA: Khiên đào TBM, mất thể tích, lún bề mặt, 
cân bằng áp lực đất, quan trắc lún.

ABSTRACT: The volume loss occurred during 
the TBM construction is one of the very important 
parameters for evaluating the surface settlement 
by using the empirical method and even with 
the numerical by finite element method. This 
parameter is normally considered as a constant 
qualitatively depends on contractor experiences, 
TBM technology. However, the experimental 
researches demonstrate that parameter is in the 
complex relation to the TBM operation parameters 

such as the advancement velocity, torsion, face 
pressure and backfilling pressure.
Based on the surface settlement monitoring data 
acquired during the TBM construction of the tunnel 
linked the Opera station and Ba Son station, Ho Chi 
Minh metro line 1, the paper presents an assessment 
of the volume losses determined in considering the 
settlement thought as the Gauss curve of Peck [3]. 
The volume losses are then presented in relative to 
the TBM operational parameters: the face pressure 
and the backfilling pressure for discussion.
The assessment results are also compared to the 
numerical simulation results by the finite element 
method on a typical cross section of the tunnel metro 
line for a deeper understanding of the complex 
interaction between the volume losses and the TBM 
operational parameters.

KEYWORDS: TBM tunneling, volume loss, surface 
settlement, earth balanced pressure, settlement 
monitoring.

Khảo sát hệ số mất mát thể tích 
trên cơ sở các số liệu quan trắc 
trong quá trình thi công hầm bằng TBM 
tại tuyến metro số 1 TP. Hồ Chí Minh 
n ThS. NGUYỄN THẠCH BÍCH; GS. TS. TRẦN ĐỨC NHIỆM; PGS. TS. NGUYỄN PHƯƠNG DUY
     Trường Đại học Giao thông vận tải

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tổ hợp thiết bị khiên đào TBM sử dụng cộng nghệ EPB 

(Earth Pressure Balanced) giữ ổn định mặt gương đào lần 
đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam tại tuyến metro số 1 TP. 
Hồ Chí Minh, đoạn giữa nhà ga Ba Son và Nhà ga Nhà hát 
Thành phố. Cần phải lưu ý rằng, trong thập kỷ vừa qua đã 
ghi nhận những cải tiến đáng kể của công nghệ EPB và 
chứng minh được khả năng thích ứng trong các điều kiện 
địa chất mà trước đây được coi là hạn chế trong áp dụng 
[6]. Bên cạnh đó, trong quá trình thi công đào hầm, các đại 
lượng cơ bản ứng xử của nền đất và đặc biệt là biến dạng 
lún trên mặt đất đã được quan trắc và theo dõi. Các số liệu 
này cũng được so sánh với các số liệu tính toán lý thuyết 
trong giai đoạn thiết kế để làm cơ sở thiết lập các giới hạn 
cảnh báo ứng với các mức độ lún có nguy cơ gây ra các hư 
hỏng cho các công trình xây dựng trên mặt đất.

Trên thực tế, thông số này là hệ quả của tương tác phức 
hợp giữa nhiều yếu tố khác nhau liên quan đến công nghệ, 
kỹ thuật thi công bên cạnh kinh nghiệm của nhà thầu và 
các yếu tố vận hành của tổ hợp TBM, đặc biệt là kỹ thuật và 
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áp lực bơm vữa sau khiên. Các nghiên cứu bằng phương 
pháp phần tử hữu hạn mô phỏng quá trình đào hầm metro 
số 1 tại TP. Hồ Chí Minh đã chỉ ra mối tương quan mật thiết 
giữa hệ số mất thể tích với áp lực mùn đất trong khoang 
đào, áp lực thành bên và áp lực bơm vữa sau khiên. Đây 
là mối quan hệ vô cùng phức tạp và không thể biểu diễn 
bằng một phương trình tuyến tính.

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày các kết quả 
khảo sát hệ số mất thể tích thực tế trên cơ sở các kết quả 
quan trắc thu thập được trong quá trình thi công hầm đào 
bằng công nghệ TBM EPB trên đoạn tuyến giữa nhà ga Ba 
Son và ga Nhà Hát Lớn, tuyến metro số 1, TP. Hồ Chí Minh. 
Kết quả khảo sát cũng được so sánh với các đại lượng vận 
hành TBM như áp lực gương đào, áp lực bơm vữa sau khiên 
cũng như cao độ đặt hầm.

2. HỆ SỐ MẤT THỂ TÍCH TRONG THI CÔNG HẦM 
BẰNG TBM

Hệ số mất mát thể tích - volume loss VL (%) được định 
nghĩa là tỷ lệ giữa chênh lệch thể tích đào và thể tích chiếm 
dụng bởi kết cấu vỏ hầm so với thể tích đào và được tính 
bằng đơn vị phần trăm (%). Đối với các mặt cắt hình tròn 
(như các hầm TBM), hệ số mất mát thể tích có thể được biểu 
diễn bằng công thức:

VL = (D2 – Dl
2)/D2.100% (1)

Trong đó: D - Đường kính lưỡi đào hay đơn giản là 
đường kính ngoài của lỗ khoan, Dl - Đường kính của vỏ hầm 
vĩnh cửu. Đây chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng giải 
phóng ứng suất hay dịch chuyển của đất đá xung quanh 
chu vi đào về phía khiên đào và gây ra hiện tượng lún bề 
mặt sinh ra trong quá trình đào hầm mà có thể dẫn đến 
các ảnh hưởng phá hoại đối với các công trình xây dựng 
hiện hữu trên mặt đất. Tuy vậy, để giảm thiểu ảnh hưởng 
tác động của hiện tượng mất thể tích đối với lún bề mặt, 
khoảng chênh lệch thể tích này sẽ phải được lấp kín nhất và 
nhanh nhất có thể bằng kỹ thuật bơm vữa sau khiên.

Bây giờ, nếu ta công nhận rằng đường cong phễu lún 
trên mặt đất gây ra trong quá trình thi công hầm TBM có 
thể được biểu diễn dưới dạng đường cong chuẩn Gauss 
của Peck (1969) và Schmidt (1974), độ lún trên mặt đất khi 
đó có thể được biểu diễn trong tương quan với x là khoảng 
cách đến trục tim hầm:

S = Smax exp
2

22
x
i

 −
 
 

 (2)                      

Trong đó: S - Độ lún bề mặt tại điểm có khoảng cách 
bằng x so với trục tim hầm và Smax - Độ lún bề mặt lớn nhất 
tại vị trí trục tim hầm:
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Từ (3), hệ số mất thể tích có thể được biểu diễn:
VL = Smax.2,5.i/At (4)
Như vậy, hệ số mất mát thể tích có thể được biểu diễn 

như hàm số của độ lún lớn nhất Smax, bề rộng máng lún 2,5i 
và diện tích lỗ khoan At. Trong đó, i được coi là độ lệch tiêu 
chuẩn của đường cong tính lún (khoảng cách từ điểm uốn 
của máng lún đến tim trục hầm):

n
O

R
Z

R
i







=

2
: n = 0,8 ÷1,0 (5)

Hình 2.1: Đường cong Gauss đối với máng lún ngang 
và mất mát đất Vt

3. THỰC NGHIỆM QUAN TRẮC TRONG THI CÔNG 
HẦM TẠI ĐOẠN TUYẾN BA SON - NHÀ HÁT LỚN

Đoạn đi ngầm của tuyến metro số 1, TP. Hồ Chí Minh 
bao gồm đoạn từ Nhà ga Bến Thành đến Nhà hát Thành 
phố, thi công bằng công nghệ đào mở và đoạn giữa ga Nhà 
hát Thành phố đến ga Ba Son thi công bằng tổ hợp TBM. 
Đoạn kết nối giữa ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son cấu 
tạo gồm 2 hầm đơn, đường kính trong 6,05 m, đường kính 
ngoài 6,65 m. Tại ga Nhà hát Thành phố, hai ống hầm được 
bố trí đặt chồng lên nhau theo phương dọc và tại ga Ba 
Son, hai ống hầm được bố trí nằm song song theo phương 
ngang ngang (Hình 3.1).

Hình 3.1:  Đoạn tuyến metro đi ngầm từ ga Bến Thành - ga Ba Son

Trong quá trình thi công đoạn tuyến ngầm bằng TBM, 
các đại lượng ứng xử của nền đất và các công trình hiện 
hữu được quan trắc, đặc biệt là biến dạng lún trên mặt đất. 
Ví dụ, sơ đồ bố trí quan trắc lún bề mặt dọc theo đường 
hầm thi công theo TBM từ lý trình km1+123 đến km1+360 
được thể hiện trên Hình 3.2, 3.3. 

Hình 3.2: Sơ đồ bố trí điểm đi quan trắc lún bề mặt đoạn thi công 
bằng TBM

Hình 3.3 thể hiện mặt cắt ngang điển hình của đường 
hầm và bố trí quan trắc lún trên bề mặt. 
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D

4
5
° 4

5
°

ThiÕt bÞ ®o lónThiÕt bÞ ®o nghiªng

Kho¶ng c¸ch (3-5)m/®iÓm

Mèc ®o chuyÓn vÞ mÆt ®Êt §ång hå ®o trît

Hình 3.3: Sơ đồ bố trí thiết bị đo chuyển vị mặt đất theo phương 
ngang hầm

Bảng 3.1 thể hiện số liệu quan trắc lún bề mặt tại mặt 
cắt km1+400.

Bảng 3.1. Số liệu quan trắc lún bề mặt tại km1+400 [5]
Điểm quan trắc GT169 GT170 GT171 GT172 GT173 GT174 GT175

X(m) 6,3 3,1 -0,1 -3,1 -7,7 -10,21 -12,8
Đơn vị  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)

25-09 km 0+970 -2,1 -3 -3,9 -3,4 -2,4 -1,6 -0,7
03-10 km 0+893,4 -2,5 -3,6 -4,3 -3,8 -2,8 -1,9 -0,9
05-10 km 0+873,1 -2,4 -3,3 -4 -3,3 -2,3 -1,4 -0,5
19-10 km 0+799,7 -2,8 -3,8 -4,5 -4 -2,9 -2,1 -1
05-12 km 0+798,5 -2,4 -3,4 -4,1 -3,7 -2,7 -1,9 -0,8

4. KHẢO SÁT HỆ SỐ MẤT THỂ TÍCH TRÊN CƠ SỞ SỐ 
LIỆU QUAN TRẮC THU ĐƯỢC

Các Hình 4.1, 4.2 thể hiện biểu đồ máng lún điển hình 
quan trắc được tại một số mặt cắt trên đoạn tuyến ngầm 
giữa nhà ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son bằng tổ hợp 
TBM EPB.

Hình 4.1: Biểu đồ máng lún quan trắc được tại mặt cắt km1+400

Hình 4.2: Biểu đồ máng lún quan trắc được tại mặt cắt km1+360

Trên cơ sở số liệu quan trắc độ lún lớn nhất và bề rộng 
máng lún, hệ số mất thể tích có thể tính toán được dựa trên 
cơ sở phương trình (4). Kết quả tính toán được thể hiện 
trong Bảng 4.1 trong tương quan với độ sâu hầm, áp lực 
gương đào và áp lực bơm vữa sau khiên.

Bảng 4.1. Kết quả khảo sát hệ số mất thể tích quan trắc được 
trên đoạn tuyến

Số hiệu 
mặt 
cắt

Độ sâu 
hầm 

Zo

Áp lực 
gương 

(Ps)

Áp lực 
bơm vữa 

(Pa)

Trọng 
lượng 
riêng 

(γ)

Góc nội 
ma sát 

(φ)

Mô- đun 
đàn hồi 

(E)

Hệ số 
mất thể 
tích (VL)

Đơn vị (m) Mpa Mpa MN/m3 độ MPa (%)
1483 -15,43 0,24 0,25 0,02 31 40 0,36
1462 -15,98 0,22 0,25 0,02 31 40 0,46
1420 -17,08 0,23 0,27 0,02 31 40 0,40
1400 -17,60 0,23 0,27 0,02 31 40 0,33
1380 -18,47 0,22 0,30 0,02 33 55 0,50
1360 -19,34 0,30 0,31 0,02 33 55 0,18
1325 -20,86 0,27 0,31 0,02 33 55 0,23
1304 -21,77 0,27 0,30 0,02 33 55 0,21
1284 -21,87 0,30 0,33 0,02 33 55 0,17
1264 -21,97 0,32 0,34 0,02 33 55 0,14
1243 -22,08 0,30 0,33 0,02 33 55 0,17
1203 -22,28 0,27 0,33 0,02 33 55 0,24
1183 -22,44 0,27 0,33 0,02 33 55 0,24
1163 -22,61 0,22 0,29 0,02 33 55 0,49
1123 -22,94 0,23 0,33 0,02 33 55 0,48
1063 -23,43 0,25 0,34 0,02 33 55 0,35
1043 -23,59 0,25 0,34 0,02 33 55 0,35
1003 -23,92 0,24 0,30 0,02 33 55 0,35
980 -24,23 0,23 0,30 0,02 33 55 0,44
965 -24,44 0,22 0,25 0,02 33 55 0,52
945 -24,71 0,24 0,30 0,02 33 55 0,37
925 -24,98 0,24 0,30 0,02 33 55 0,38
900 -25,32 0,24 0,30 0,02 33 55 0,39
890 -25,39 0,21 0,27 0,02 33 55 0,54
860 -25,60 0,27 0,34 0,02 33 55 0,17
842 -25,37 0,28 0,35 0,02 33 55 0,15
828 -25,19 0,28 0,35 0,02 33 55 0,15
815 -25,02 0,24 0,35 0,02 33 55 0,31

Hình 4.3: Hệ số mất mát thể tích quan trắc được 
trong quá trình thi công TBM

Hình 4.4: Áp lực gương (Ps) và áp lực bơm vữa sau khiên (Pa)
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Hình 4.3 thể hiện các giá trị hệ số mất mát thể tích VL (%) 
ứng với các mặt cắt quan trắc trong tương quan với áp lực 
gương (Ps) và áp lực bơm vữa sau khiên (Pa) trên Hình 4.4. Ta 
có thể thấy các thay đổi bất thường của hệ số mất thể tích 
luôn gắn liền với các thay đổi của áp lực gương đào và áp 
lực bơm vữa sau khiên. Áp lực tăng luôn dẫn đến làm giảm 
hệ số mất mát thể tích VL (%). Điều này thể hiện rõ vai trò 
quan trọng của áp lực gương đào và áp lực vữa bơm trong 
khống chế biến dạng lún bề mặt trong quá trình thi công 
hầm đào bằng TBM.

5. MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP PTHH
Để nghiên cứu đánh giá mức độ mất mát thể tích có 

đạt được trong điều kiện cũng như ảnh hưởng của các đại 
lượng vận hành TBM, như áp lực gương, áp lực bơm vữa sau 
khiên, một mô hình PTHH trong không gian 2D đã được 
thực hiện.

Hình 5.1 giới thiệu mô hình bằng phương pháp PTHH 
mô phỏng mặt cắt ngang tại km1+500 (Hình 3.3) với hai 
ống hầm không cùng cao độ. Phân tích được thực hiện 
bằng phần mềm Plaxis-3D. Mô hình đất Mohr-Coulomb 
được sử dụng để mô phỏng đặc tính của đất nền. Việc đào 
hầm được mô phỏng theo hai bước chính: đào hang, tạo 
áp lực xung quanh chu vi đường hang với các giá trị áp lực 
khác nhau.

Hình 5.1: Mô hình lưới bài toán bằng phương pháp PTHH 

Các thông số điều kiện địa chất được trình bày trong 
Bảng 5.1 dưới đây.

Bảng 5.1. Các thông số điều kiện đất sử dụng cho mô hình
Thông số 

địa kỹ thuật Unit Lớp thứ 1 
(Backfill)

Lớp thứ 2 
(Ac1)

Lớp thứ 3 
(As1)

Lớp thứ 4 
(As2)

Lớp thứ 5 
(Dc)

Chiều dày 
lớp địa chất (m) 1,1 1,7 14,0 17,0 16,0

Trọng lượng 
riêng (kN/m3) 18,0 16,0 19,5 19,5 21,0

Mô-dun 
đàn hồi (kPa) 1,8x103 1,8x103 4,2x103 13,9x103 20,5x103

Góc nội 
ma sát (°) 28 15 31 17 34

Lực dính (kPa) 8,5 14 4 1,1 22
Hệ số poison - 0,35 0,48 0,33 0,33 0,35
Tính thấm (m/day) 8,64x10-2 8,64x10-5 4,32 4,32 8,64x10-6

Với các đặc trưng thông số của mô hình như trong 
Bảng 5.1, các mô hình tính toán được thực hiện tương ứng 
với các áp lực khiên đào thay đổi từ 100 - 300 kPa, với chiều 

sâu đặt hầm tương ứng với 16 m, 18 m, 20 m, 22 m và 24 m 
dưới mặt đất.

Các thông số vận hành của TBM được sử dụng trong 
mô hình tính được mô tả trong Bảng 5.2 dưới đây:

Bảng 5.2. Các thông số kỹ thuật trong thi công ống hầm 
bằng máy TBM

Thông số Đơn vị Giá trị
Đường kính ngoài của khiên 
đào TBM m 6,79

Đường kính ngoài của vỏ hầm m 6,65
Khoảng cách tấm chắn mm 45
Chiều dài TBM (không bao 
gồm đầu dao cắt) m 7,6

Áp lực đất cân bằng (p1) MPa 0,18-0,22
Áp suất bơm vữa (đường ống 
bơm và bộ phận lấp đầy) MPa 0,23

Kết quả tính toán hệ số mất mát thể tích VL (%) tại các 
chiều sâu đặt hầm khác nhau trong tương quan với áp lực 
bơm vữa sau khiên được thể hiện trong Hình 5.2. Ta thấy rằng, 
với các giá trị áp lực bơm vữa sau khiên trong khoảng 200 
MPa đến 170 MPa, giá trị của hệ số mất thể tích tính toán 
được và tương đối tương đồng với các giá trị quan trắc được.

Hình 5.2: Kết quả tính toán tương quan áp lực bơm vữa 
sau vỏ với mất mát thể tích

Các giá trị tính toán được của hệ số mất mát thể tích 
giảm nhanh chóng khi áp lực bơm vữa tăng từ 150 - 180 
MPa, sau đó tốc độ giảm dần và gần như không thay đổi 
khi Pa > 300 MPa.

6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Các số liệu quan trắc lún thu nhận được trong quá trình 

thi công ống hầm thứ nhất, tuyến metro số 1, Bến Thành - 
Suối Tiên đoạn nối giữa Nhà ga Nhà hát Thành phố và ga 
Ba Son đã được tổng hợp, phân tích. Trên cơ sở tương quan 
giữa độ lún lớn nhất, chiều rộng máng lún của đường cong 
máng lún dạng đường cong chuẩn Gauss của Peck, hệ số 
mất mát thể tích sinh ra trong quá trình thi công hầm có 
thể được biểu diễn trong tương quan với các đại lượng vận 
hành của hệ thống TBM, bao gồm áp lực gương đào (Pa), 
áp lực bơm vữa sau khiên (Ps). Kết quả tổng hợp chỉ rõ mối 
quan hệ chặt chẽ giữa hệ số mất mát thể tích đo được với 
áp lực gương đào và áp lực bơm vữa sau khiên. Tất cả các 
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điểm có mức độ thay đổi bất thường của hệ số mất mát thể 
tích đều gắn liền với sự thay đổi của các áp lực vận hành của 
tổ hợp khiên đào TBM.

Các kết quả nghiên cứu ban đầu bằng mô hình PTHH 
cũng chỉ ra rằng, ứng với các giá trị áp lực bơm vữa sau 
khiên trong khoảng 200 MPa đến 170 MPa, giá trị của hệ số 
mất thể tích tính toán được bằng mô hình PTHH là tương 
đối tương đồng với các giá trị quan trắc được.
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TÓM TẮT: Bài báo tập trung vào nghiên cứu sơ đồ 
tính giản đơn để tính nội lực cho bản nắp từ việc phân 
tích sơ đồ tính tổng thể của kết cấu nhịp (KCN) cầu 
dạng hộp. Phương pháp “dải 1 m” và lý thuyết dầm cổ 
điển được sử dụng để tính toán nội lực. Phần tử tấm 
được dùng cho phân tích tổng thể trong khi phần tử 
dầm được dùng cho phân tích đơn giản dạng “dải 1 
m”. Phần mềm Midas Civil (MC) được sử dụng như 
một công cụ chính để phân tích và khảo sát. Vật liệu 
bê tông được xem là làm việc trong giai đoạn đàn 
hồi. Từ kết quả phân tích, điều kiện biên phù hợp 
nhất cho sơ đồ tính “dải 1 m” là một gối cố định, các 
gối còn lại là gối di động và các gối này phải đặt tại 
vách dầm. Biểu đồ mô-men của bản nắp hầu như 
không phụ thuộc vào vị trí mặt cắt của KCN. Ngoài 
ra, vị trí gối của sơ đồ tính “dải 1 m” không phụ thuộc 
vào sự liên kết của KCN với trụ.

TỪ KHÓA: Mô-men, bản mặt cầu, dầm hộp, phương 
pháp dải, Midas Civil. 

ABSTRACT: This study aim focus on a simplified 
model to calculate the internal force at top flange from 
analyzing overall model of the continuous box girder. 
The strip method with width of 1 m and the classical 
beam theory were used to determine the internal 
force in this investigation. Plate element was used in 
overall analysis while beam element was applied in 
strip method analysis. Midas Civil (MC) software was 
used as main tool in this study work. And, materials 
are considered as working within elastic phase. From 
the results of the analysis between overall model and 
strip method, the types of boundary conditions in strip 
method were a pinned support and roller supports. 
The location of this supports should be placed at the 
web of box girder. The moment diagram of top flange 
almost didn’t depend on the sectional position of the 
continuous box girder. Also, the located supports of 
strip method did not depend on the linking between 
the continuous box girder and pier of bridge. 

KEYWORDS: Moment, deck slab, box girder, strip 
method, Midas Civil.

Nghiên cứu sơ đồ tính đơn giản 
để phân tích theo phương ngang 
của kết cấu nhịp cầu dạng hộp
n TS. LÊ BÁ KHÁNH; ThS. PHAN TẤN DUY 
     ThS. PHAN VINH NHÂN; ThS. ĐẶNG THÀNH HOÀNG
     Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
KCN cầu dầm, cầu khung có mặt cắt ngang dạng hộp 

thường được dùng để vượt nhịp trong khoảng từ 60 - 180 
m. KCN cầu dạng hộp có chiều cao thay đổi có thể giảm 
được trọng lượng bản thân của kết cấu. KCN cầu dạng 
hộp kín có độ cứng chống xoắn, có tính thẩm mỹ cao. 
Không gian trong lòng hộp giúp cho công tác duy tu của 
KCN cầu dạng hộp kín cũng thuận tiện hơn những loại 
KCN cầu khác.

Có nhiều cấp độ để phân tích nội lực của KCN cầu dạng 
hộp có sơ đồ tính dạng dầm hay khung. Cấp độ đơn giản 
nhất là tách sự phân tích tổng thể của KCN thành phân tích 
theo phương dọc và phân tích theo phương ngang. Để 
phân tích ở cấp độ đơn giản cũng như các cấp độ khác, 
người ta thường dùng phân tích phần tử hữu hạn. Các phần 
mềm phân tích thông dụng như SAP 2000, Midas Civil…  có 
một thư viện các loại phần tử có thể phân tích những kết 
cấu rất phức tạp. Việc sử dụng những phần tử phức tạp như 
phần tử tấm, phần tử khối có thể cho kết quả rất tốt so với 
việc dùng mô hình tính toán dạng dầm. Tuy nhiên, mô hình 
số dùng phần tử tấm, phần tử khối lại tốn nhiều thời gian 
mô phỏng, tính toán và cũng tốn nhiều thời gian để xử lý 
kết quả thu được.

Trong TCVN 11823-4:2017 [1] có đề cập đến hiệu ứng 
khung của mặt cắt ngang dạng hộp. Theo đó, phải xét các 
thành phần như bản bụng, bản đáy của KCN dạng hộp vào 
phân tích tính toán bản mặt cầu.

Gần đây, nhiều nhà nghiên cứu đã công bố các nghiên 
cứu về việc sử dụng phần tử phức tạp để phân tích nội 
lực của KCN cầu dạng hộp [2-7]. Scordelis [2] đã sử dụng 
phương pháp phần tử tấm gấp (utilize folded-plate) trong 
phân tích kết cấu cầu. Cheung [3] đã dùng phương pháp dải 
hữu hạn (finite strip method) để nghiên cứu ứng xử của cấu 
trúc lăng trụ (prismatic structures). Razaqpur and Li [4] đã 
dùng phương pháp phần tử hữu hạn để phân tích KCN cầu 
dầm hộp thẳng có nhiều khoang dựa trên lý thuyết dầm 
thành mỏng của Vlasov (Vlasov’s thin-walled beam theory) 
và sau đó Razaqpur and Li [5] đã kết hợp giữa phương pháp 
phần tử hữu hạn và lý thuyết dầm thành mỏng để phân 
tích KCN cầu dầm hộp cong và có nhiều khoang. Dawe và 
cộng sự [6] đã đưa ra các công thức dải hữu hạn cho sự 
vênh và rung lắc của kết cấu tấm lăng trụ liên hợp. Phạm 
Quốc Quân và Lê Văn Nam đã dùng phân tích phần tử hữu 
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hạn để phân tích ứng suất và biến dạng của cầu dầm cong 
có tiết diện hộp kín [7].

Bài báo phân tích việc ứng dụng phương pháp “dải 1 
m” và lý thuyết dầm cổ điển để tính nội lực cho bản nắp của 
KCN cầu dạng hộp. Loại phân tích này còn được gọi là phân 
tích theo phương ngang của KCN cầu dạng hộp.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Trong bài báo này, phần mềm Midas Civil (MC) được 

dùng làm công cụ khảo sát chính. Theo quy định của MC, 
đại lượng mô-men được dùng để khảo sát trong phân tích 
tổng thể được ký hiệu là Mxx (Hình 3.2). Đại lượng mô-men 
(có tác dụng tương đương) được dùng để khảo sát trong 
phân tích đơn giản “dải 1 m” được ký hiệu là My và Mz , 
thường được viết chung là Myz . Để dễ theo dõi cả Mxx, Myz 
sẽ được gọi chung là M22. Mô-men M22 được dùng để khảo 
sát vì đó là mô-men dùng để bố trí thép theo hướng chính 
của bản nắp.

2.1. Định hướng nghiên cứu
- Từ sự phân bố của mô-men theo sơ đồ tổng thể, tìm 

sơ đồ tính đơn giản dạng “dải 1 m” để tính mô-men M22 cho 
bản nắp của KCN dạng hộp có 1 khoang.

- Sự phù hợp của “sơ đồ tính đơn giản” được khẳng định 
bằng cách so sánh giá trị M22 tại những điểm có giá trị cực 
trị ở bản nắp.

2.2. Mô hình hóa
Phần tử tấm hoặc phần tử khối được dùng cho phân 

tích tổng thể.
Phần tử dầm được dùng cho phân tích đơn giản dạng 

“dải 1 m”.
Vật liệu làm KCN là BTCT có fc’= 40 MPa và được xem 

như làm việc ở giai đoạn đàn hồi tuyến tính.
2.3. Nghiên cứu tham số

Bảng 2.1. Tổng hợp các tham số nghiên cứu

Chiều cao dầm Liên kết KCN và trụ Tải trên bản nắp
Thay đổi Tuyến; 8,0 kN/m

Không đổi Kê nhiều điểm “Toàn bộ”; 8,0 kN/m2

Ngàm 1 điểm Lệch; 8,0 kN/m2

Ngàm trên chu tuyến Hẫng; 8,0 kN/m2

a) - Tải toàn bộ giữa 2 vách; b) - Tải phân bố đặt lệch; 
c) - Tải trên bản hẫng; d) - Tải dạng tuyến

Hình 2.1: Minh họa một số trường hợp đặt tải lên bản nắp 
của KCN, kê nhiều điểm

2.4. Kích thước cơ bản của bài toán
Trong bài báo này, chỉ khảo sát KCN dạng hộp kín có 

vách đứng.
Hình 2.2 thể hiện bố trí chung của KCN.

Hình 2.2: Bố trí chung của KCN

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN CHO KCN CÓ 1 HỘP, 
1 KHOANG

3.2. KCN kê ở nhiều điểm
3.2.1. Chiều cao KCN không đổi
Trong khảo sát này, bản đáy có chiều dày không đổi và 

bằng 0,25 m.

Hình 3.1: Đặc điểm KCN có chiều cao không đổi
   

Hình 3.2: Phổ mô-men M22 ( Mxx ), kN.m/m theo phân tích tổng thể
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Hình 3.3: Biểu đồ mô-men M22 (Myz), kN •m theo phân tích “dải 1 m”

* Nhận xét sơ bộ từ kết quả của phân tích tổng thể:
Khi dùng phương pháp “dải 1 m” thì phải đặt gối ở 

vách (web);
Có sự phù hợp cao của giá trị mô-men M22 theo sơ đồ 

“dải 1 m” với sơ đồ tổng thể.
Biểu đồ M22 của bản nắp hầu như “không” phụ thuộc 

vào vị trí mặt cắt của KCN;
Có thể chỉ cần khảo sát giá trị M22 tại mặt cắt gần gối 

(mc014 = 9,0 m) và mặt cắt giữa nhịp (mc050 = 31,5 m).
Các nhận xét trên sẽ được lưu ý cho việc khảo sát tiếp theo.
3.2.2. Chiều cao KCN thay đổi
Trong khảo sát này, tỷ số y/z (Hình 3.1) thay đổi từ 1,85 

(ở gối) đến 3,77 (giữa nhịp).

Hình 3.4: Tọa độ của điểm 2 và 6 tại mặt cắt gối và giữa nhịp
3.2.2.1. Tải tuyến 8 kN/m tại tim dầm

Hình 3.5: Phân bố theo dọc KCN của mô-men M22 (Mxx), kN•m/m

a) - Khi phân tích tổng thể

b) - Khi phân tích bằng sơ đồ “dải 1 m”
Hình 3.6: Biểu đồ mô-men M22, kN•m dưới tải tuyến

3.2.2.2. Tải “toàn bộ”

a) - Khi phân tích tổng thể
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b) - Khi phân tích bằng sơ đồ “dải 1 m”

Hình 3.7: Biểu đồ mô-men M22, kN•m dưới tải toàn bộ

3.2.2.3. Tải lệch

a) - Khi phân tích tổng thể

b) - Khi phân tích bằng sơ đồ “dải 1 m”

Hình 3.8: Biểu đồ mô-men M22, kN•m dưới tải lệch

3.2.2.4. Tải hẫng

a) - Khi phân tích tổng thể
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b) - Khi phân tích bằng sơ đồ “dải 1 m”

Hình 3.9: Biểu đồ mô-men M22, kN•m dưới tải hẫng

Bảng 3.1. Tổng hợp giá trị M22, kN•m

         Mặt cắt

Tải, M±

3D_
M014

2D_
M014

(3 - 2)
(2)

 %
3D_

M050
2D_

M050
(6 - 5)

(5)
 %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tuyến, M+ 6,9 6,9 0,0% 6,5 6,7 3,1%
Tuyến, M- -6,2 -6,2 0,0% -6,1 -6,2 1,6%

Toàn bộ, M+ 15,9 15,7 -1,3% 13,8 15,1 9,4%
Toàn bộ, M- -27,3 -27,1 -0,7% -26,0 -27,4 5,4%

Lệch, M+ 9,9 9,9 0,0% 10,3 9,8 -4,9%
Lệch, M- -16,6 -16,7 0,6% -14,3 -16,0 11,9%
Hẫng, M- -26,0 -26,0 0,0% -25,6 -26,0 1,6%

Ghi chú: 3D - Sơ đồ phân tích tổng thể; 2D - Sơ đồ phân 
tích “dải 1 m”.

M014 - Mô-men M22 tại mặt cắt cách gối 9 m (9 m/63 
m ~ 0,14).

M050 - Mô-men M22 tại mặt cắt giữa nhịp (31,5 m/63 
m = 0,50).

3.2.2.5. Nhận xét sơ bộ
Từ kết quả của phân tích tổng thể, tạm thời có một số 

nhận xét sơ bộ cho sơ đồ “dải 1 m”:
- Không so sánh các giá trị “Hẫng, M+”, vì ở thế tải hẫng, 

người ta chỉ quan tâm đến giá trị “Hẫng, M-”.
- Phải đặt gối ở vách (web);
- Điều kiện biên phù hợp nhất là: Một gối cố định và các 

gối còn lại là gối di động.
- Có sự phù hợp cao của mô-men M22 trong bản nắp 

theo sơ đồ “dải 1 m” với sơ đồ tổng thể.
- Có thể chỉ cần khảo sát giá trị M22 tại vị trí M014 và 

M050.
- Vị trí gối của sơ đồ dải 1 m có vẻ không phụ thuộc vào 

sự liên kết của KCN với trụ.
3.3. KCN ngàm toàn bộ mặt bích
Trường hợp này dùng để mô phỏng sự làm việc của 

KCN cầu khung, mặt cắt ngang thân trụ có kích thước xấp xỉ 
với kích thước đáy của hộp. Một số kết quả phân tích được 
trình bày trong Bảng 3.2.

Bảng 3.2. Tổng hợp giá trị M22 (kN•m) KCN ngàm toàn bộ mặt bích
       Mặt cắt

Tải, M±

3D_
M014

2D_
M014

(3 - 2)
(2)

 %
3D_

M050
2D_

M050
(6 - 5)

(5)  %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tuyến, M+ 7,7 6,9 -10,4 7,1 6,7 -5,6

Tuyến, M- -5,1 -6,2 21,6 -5,5 -6,2 12,7

Toàn bộ, 
M+

20,0 15,7 -21,5 17,3 15,1 -12,7

Toàn bộ, M- -22,4 -27,1 21,0 -24,3 -27,4 12,8

Lệch, M+ 12,2 9,9 -18,9 12,6 9,8 -22,2

Lệch, M- -12,9 -16,7 29,5 -15,8 -16,0 1,3

Hẫng, M- -25,6 -26,0 1,6 -25,9 -26,0 0,4

3.4. KCN ngàm 1 điểm
Trường hợp này dùng để mô phỏng sự làm việc của 

KCN cầu khung, thân trụ có dạng một cột và có kích thước 
khá nhỏ so với với kích thước đáy của hộp. Một số kết quả 
phân tích được trình bày trong Bảng 3.3.

  

Hình 3.10: Minh họa cho trường hợp KCN kết nối với trụ dạng 1 cột

Bảng 3.3. Tổng hợp giá trị M22 (kN•m) KCN ngàm 1 điểm
Mặt cắt

Tải, M±

3D_
M014

2D_
M014

(3 - 2)
(2)

 %
3D_

M050
2D_

M050
(6 - 5)

(5)  %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tuyến, M+ 7,7 6,9 -10,4 7,1 6,7 -5,6

Tuyến, M- -5,1 -6,2 21,6 -5,5 -6,2 12,7

Toàn bộ, M+ 20,1 15,7 -21,9 17,3 15,1 -12,7

Toàn bộ, M- -22,5 -27,1 20,4 -24,3 -27,4 12,8

Lệch, M+ 12,4 9,9 -20,2 12,6 9,8 -22,2

Lệch, M- -12,2 -16,7 36,9 -15,8 -16,0 1,3

Hẫng, M- -26,0 -26,0 0,0 -25,9 -26,0 0,4

3.5. Nhận xét và thảo luận
Từ kết quả của phân tích tổng thể, có một số nhận xét 

sơ bộ cho sơ đồ “dải 1 m”:
- Không so sánh các giá trị “Hẫng, M+”, vì ở thế tải hẫng, 

người ta chỉ quan tâm đến giá trị “Hẫng, M-”.
- Điều kiện biên phù hợp nhất cho sơ đồ tính “dải 1 m” 

là: một gối cố định và các gối còn lại là gối di động. Các gối 
được đặt dưới vách (bản bụng).

- Có sự phù hợp cao của mô-men M22 trong bản nắp 
theo sơ đồ “dải 1 m” với sơ đồ tổng thể.
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- Chỉ cần khảo sát giá trị M22 tại vị trí M014, giá trị M+ 
nên tăng thêm khoảng 20%.

- Vị trí gối của sơ đồ dải 1 m không phụ thuộc nhiều vào 
sự liên kết của KCN với trụ.

4. KẾT LUẬN
Có thể dùng sơ đồ “dải 1 m” để phân tích cho bản nắp 

của KCN dạng hộp với những lưu ý sau:
- Điều kiện biên phù hợp nhất là: một gối cố định và các 

gối còn lại là gối di động;
- Các gối được đặt dưới vách (bản bụng);
- Chỉ cần khảo sát giá trị M22 tại vị trí M014, giá trị M+ 

nên tăng thêm khoảng 20%.
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TÓM TẮT: Trong công tác thiết kế cống dốc trên 
đường giao thông ở khu vực đồi núi nước ta, nhiệm 
vụ tính toán thủy lực cống ngoài việc xác định khẩu độ 
cống để đảm bảo thoát hết lưu lượng thiết kế của cống, 
vấn đề thiết kế cống để đảm bảo triệt tiêu một phần 
năng lượng dòng chảy trong cống để làm giảm áp lực 
cho công trình tiêu năng ở hạ lưu cống cần được đặt 
ra. Để làm giảm năng lượng dòng chảy trong thân cống 
dốc, hiện nay ở Việt Nam thường áp dụng giải pháp 
thiết kế cống có hai độ dốc, đoạn thượng lưu có độ dốc 
lớn và đoạn hạ lưu có độ dốc nhỏ. Trong bài báo này, 
tác giả trình bày lý thuyết về tiêu năng và kết quả nghiên 
cứu mô hình vật lý cống có 2 độ dốc được thực hiện 
tại Phòng Thí nghiệm Thủy lực - Thủy văn, Trường Đại 
học GTVT. Kết quả thí nghiệm cho thấy, chiều dài đoạn 
cống thứ hai tối thiểu phải bằng chiều dài đoạn cống 
thứ nhất và có độ dốc nhỏ hơn độ dốc phân giới.

TỪ KHÓA: Cống dốc, tiêu năng trong thân cống, 
cống có hai độ dốc.

ABSTRACT: In the hydraulic design of highway steep 
culverts in mountainous areas in Vietnam, in addition 
of determining the size of culverts to drain the design 
discharge, the design of energy dissipators in the 
culvert body to reduce the size of the dissipators 
at downstream of the culverts is also considered. 
Currently in Vietnam, single broken-back culverts 
consisting of a steeper portion near the inlet and 
a followed mild slope section may be used as an 
internal energy dissipator for steep highway culverts. 
In this article, the author presents theories of internal 
energy dissipators and the experimental results on 
the physical model of the broken-back culverts at the 
Laboratory of Hydraulics - Hydrology Departments, 
University of Transport and Communications (UTC).

KEYWORDS: Steep culverts, internal energy 
dissipator, broken - back culverts.

Nghiên cứu thực nghiệm 
giải pháp tiêu năng trong thân cống dốc
bằng phương pháp cống có hai độ dốc
n ThS. HOÀNG THỊ MINH HẢI; TS. NGUYỄN ĐĂNG PHÓNG; HOÀNG ĐÌNH TRUNG 
     LÊ ĐỨC ĐẠT; VŨ VĂN THƯỞNG; HỒ BÁ DŨNG
     Trường Đại học Giao thông vận tải

dốc, khi đó dòng chảy trong cống cũng là một dạng dòng 
chảy trên dốc nước. Năng lượng dòng chảy ở hạ lưu những 
cống này là rất lớn nên phải xây dựng các công trình tiêu 
năng để giảm nguy cơ gây xói cho hạ lưu. Vì vậy, giải pháp 
tiêu năng ngay trong thân cống để giảm quy mô công trình 
tiêu năng ở hạ lưu cống đã được các nhà khoa học nghiên 
cứu từ nhiều năm trước đây.

Nghiên cứu về tiêu năng trong thân dốc bằng các mố 
nhám gia cường như F Yousefi và nnk [1], J.George và nnk 
[2], Y.Dilrooban và nnk [3], Pathirana.P. F. và nnk (2019) [4]... 

Nghiên cứu tiêu năng trong cống đã được thực hiện 
bởi nhiều tác giả trên thế giới. Mohanty và Peterson (1959, 
1960) [5], Morris (1968, 1969) [6] đã nghiên cứu bố trí các 
mố nhám gia cường ở đoạn cuối của cống hộp và mương 
hở. James M.W và nnk [8] đề xuất bố trí 5 mố nhám có dạng 
hình vành khăn trong cống tròn có độ dốc lớn, đảm bảo 
nước nhảy theo chu kỳ ổn định và hiệu quả tiêu năng tương 
đối cao. A.L.Simon và nnk[9] nghiên cứu giải pháp tiêu năng 
trong cống tròn có độ dốc lớn bằng cách bố trí một đoạn 
cống nằm ngang, trên đó bố trí 3 mố nhám dạng hình vành 
khăn để tạo ra hiện tượng nước nhảy trong đoạn cống này, 
thí nghiệm cho thấy năng lượng dòng chảy khi có mố nhám 
giảm từ 26 - 90%. Rollin H.H. và nnk (2005) [10] đã nghiên 
cứu biện pháp tiêu năng trong cống cũng bằng cách giảm 
nhỏ độ dốc ở cuối đoạn cống và bố trí 1 mố nhám trong 
đoạn cống thoải, kết quả thí nghiệm cho thấy năng lượng 
có thể giảm từ 6 - 71%. A.Bushra và N.Afzal (2006) [11] đã 
nghiên cứu về nước nhảy trong cống tròn và kênh hở dạng 
chữ U bằng bố trí các mố nhám trong công trình. 

Nghiên cứu tiêu năng bằng cách bố trí cống có nhiều 
độ dốc, các đoạn thượng lưu có độ dốc lớn, đoạn hạ lưu có 
độ dốc nhỏ cũng được đề cập trong nghiên cứu của Philip 
L.T. và Roger T.K. [7]. Để tăng hiệu quả tiêu năng của cống có 
nhiều độ dốc, ở đoạn cuối cống có độ dốc bằng không có 
thể thiết kế tường tiêu năng hay bậc nước một cấp [7].

Vấn đề nghiên cứu tiêu năng trong dốc nước ở nước ta 
chủ yếu là liên quan đến các công trình thoát nước của hồ 
chứa thủy lợi, thủy điện như công trình hồ Ngàn Trươi có 
dốc nước tràn xả lũ được thiết kế nhám gia cường kiểu dầm 
so le đều trên toàn dốc; hồ Đạ Sị có dốc nước sau tràn xả lũ 
được thiết kế mố dạng thanh không liên tục suốt chiều dài 
dốc nước; hồ Ái Tử có cửa xả tràn là dốc nước có mố nhám 
chữ nhật so le kết hợp bể tiêu năng cuối dốc nước...

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Cống có độ dốc lớn trên đường giao thông thường 

được xây dựng ở khu vực trung du và miền núi có địa hình 
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a) - Cống dốc bố trí theo kiểu bậc nước

b) - Cống có 2 độ dốc
Hình 1.1: Một số dạng tiêu năng trong thân cống [18]

Với công trình cống trên đường, vấn đề tiêu năng trong 
thân cống bằng cách bố trí cống dạng bậc nước (Hình 1.1a) 
hoặc dạng có hai độ dốc (Hình 1.1b) được đề cập trong một 
số tài liệu như “Thiết kế điển hình cống dốc 83 - 02X” [12], 
hay một số sách chuyên khảo của PGS. Trương Xuân Khiêm 
và nnk [13], Nguyễn Quang Chiêu và Trần Tuấn Hiệp [14]. 
Tuy nhiên, các tài liệu này chỉ đề cập đến vấn đề thiết kế 
công trình cống, còn vấn đề tiêu năng của các giải pháp 
này không được đề cập đến. Do hiệu quả tiêu năng chưa 
rõ ràng nên việc thiết kế cống như vậy có làm giảm kích 
thước công trình tiêu năng ở hạ lưu hay không thì chưa có 
lời giải rõ ràng. 

Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày lý thuyết về 
tiêu năng trong thân cống bằng phương pháp bố trí cống 
có hai độ dốc. Đồng thời, nhóm tác giả cũng tiến hành 
nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình vật lý tại Phòng Thí 
nghiệm Bộ môn Thủy lực - Thủy văn, Trường Đại học GTVT.

2. LÝ THUYẾT VỀ TIÊU NĂNG TRONG THÂN CỐNG 
CÓ HAI ĐỘ DỐC (I1>I2)

Trong trường hợp độ dốc đặt cống lớn có thể bố trí 
cống dạng máng nghiêng có độ dốc thay đổi phù hợp với 
độ dốc tự nhiên. Đoạn dốc thứ nhất là cống dốc (i>5%), 
đoạn dốc 2 là đoạn cống có độ dốc thông thường (Hình 
1.1b, Hình 2.1). Trong đoạn cống 1 sẽ có dòng chảy xiết 
(b2) với độ sâu đầu đoạn dốc xấp xỉ độ sâu phân giới hk và 
độ sâu cuối đoạn tiến tới gần độ sâu chảy đều ho (ho < hk). 
Dòng chảy từ đoạn 1 nối với dòng chảy ở đoạn 2 sẽ có dạng 
đường nước dâng hoặc nước nhảy:

- Trường hợp 1: Nếu đoạn dốc thứ hai có độ dốc nhỏ 
hơn độ dốc phân giới và chiều dài đủ lớn (lớn hơn chiều 
dài đoạn phóng xa trong nối tiếp bằng nước nhảy xa) thì ở 
cuối đoạn thứ hai sẽ có hiện tượng nước nhảy (Hình 2.1a,b). 
Trong trường hợp này, năng lượng dòng chảy sẽ được tiêu 
hao tương đối lớn (trong n ước nhảy, năng lư ợng dòng chảy 
sẽ tiêu hao từ 45 - 47% [16, 17]).

- Trường hợp 2: Nếu độ dốc đoạn thứ hai lớn hơn độ dốc 

phân giới hoặc nhỏ hơn độ dốc phân giới nhưng chiều dài 
nhỏ hơn chiều dài đoạn phóng xa thì dòng chảy từ đoạn 1 
sẽ nối tiếp với dòng chảy ở đoạn 2 bằng đường nước dâng 
c2 hoặc c1 (Hình 2.1c), cuối đoạn này độ sâu dòng chảy sẽ 
tăng lên tiến tới gần độ sâu phân giới (khi i2 < ik) hoặc độ 
sâu chảy đều (khi i2 > ik). Trong trường hợp này, hiệu quả 
tiêu năng không cao vì tiêu hao năng lượng bằng dòng 
chảy thay đổi dần không nhiều. 

a) - Nối tiếp bằng nước nhảy xa

b) - Nối tiếp bằng nước nhảy ngập

c) - Nối tiếp bằng dòng chảy thay đổi dần
Hình 2.1: Các dạng nối tiếp giữa đoạn cống dốc và cống thoải

Hiệu quả tiêu năng của cống có hai độ dốc được xác định:
1 2

1

100%−
∆ =

E EE
E

. 

Và độ giảm lưu tốc: 1 2

1

100%V VV
V
−

∆ = .
Trong đó: 
E1, E2 - Năng lượng đơn vị dòng chảy tương ứng ở cuối 

hai đoạn cống, E = h+hđ;
h - Chiều sâu trung bình dòng chảy ở cuối các đoạn dốc;

hđ - Cột nước lưu tốc, 
2

2.d
Vh

g
= ; 

V - Lưu tốc trung bình, 
.

QV
B h

= ;

B - chiều rộng máng thí nghiệm.

3. NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH VẬT LÝ 
CỐNG CÓ HAI ĐỘ DỐC 

Thí nghiệm được thực hiện tại Phòng Thí nghiệm Thủy 
lực - Thủy văn, Trường Đại học GTVT.

3.1. Thiết lập mô hình thí nghiệm 



54

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Số 08/2022

Hình 3.1: Máng thí nghiệm

Cấu tạo hệ thống máng kính tuần hoàn có thể thay đổi 
độ dốc với sơ đồ như Hình 3.1. Chiều dài máng 5 m, chiều 
rộng 0,073 m, chiều dài từ cửa cuối đến trục kích 3,3 m. 
Thiết bị đo lưu lượng là ống Venturi gắn trên ống cấp nước.

Đoạn cống thí nghiệm 1 có chiều dài 1 m làm bằng tấm 
mica được đặt trực tiếp trên máng kính, độ dốc đoạn cống 
1 được tạo thành bằng cách kê cao đầu thượng lưu đoạn 
cống. Khe hở giữa tấm mica, miếng kê và máng kính được 
bịt bằng đất lặn. Độ dốc đoạn cống 1 là i1 = 5 - 17%. 

Đoạn cống 2 là đáy máng kính, độ dốc đoạn cống 2 
được thay đổi bằng cách tăng giảm chiều cao kích của 
máng thí nghiệm, thí nghiệm được thực hiện với độ dốc 
đoạn cống 2 là i2 = 0 - 2%.

3.2. Trình tự thí nghiệm 
Trước khi tiến hành thí nghiệm cần lắp đặt mô hình 

thí nghiệm gồm gắn đoạn cống 1 lên đáy máng kính, tạo 
độ dốc cần thiết cho mô hình và đảm bảo không có rò rỉ 
nước. Sau khi lắp đặt xong mô hình tiến hành bật máy bơm 
để tạo ra dòng chảy, sau khoảng 5 phút dòng chảy đạt ổn 
định. Tiến hành kiểm tra lưu lượng ở lưu lượng kế gắn trên 
ống đẩy, quan sát dòng chảy trong máng kính và đo chiều 
sâu dòng chảy tại các vị trí khác nhau trên hai đoạn cống.

3.3. Kết quả thí nghiệm
Quan sát dòng chảy trong máng thí nghiệm cho thấy 

phía thượng lưu đoạn cống 1 hình thành đường mặt nước 
gần như nằm ngang, vào đến đoạn cống dốc hình thành 
đường nước hạ b2 (chảy xiết), đến cuối đoạn cống dốc 1 dòng 
chảy đi vào đoạn dốc 2 (i2<i1) hình thành đường nước dâng. 

Hình 3.2: Đường mặt nước trong cống có 2 độ dốc

Từ kết quả quan trắc lưu lượng và độ sâu dòng chảy tại 
các điểm đo, tiến hành tính toán lưu tốc trung bình, năng 
lượng đơn vị dòng chảy, độ giảm lưu tốc, độ giảm năng 
dòng chảy ở cuối các đoạn cống dốc. Kết quả thí nghiệm và 
tính toán cho trong Bảng 3.1, 3.2 và Hình 3.3.

Hình 3.3: Mối quan hệ giữa độ giảm lưu tốc và năng lượng 
với tỷ lệ chiều dài các đoạn đoạn cống

3.4. Nhận xét kết quả thí nghiệm
- Đường mặt nước ở đoạn cống 2 trong các trường hợp 

thí nghiệm chủ yếu ở trạng thái chảy xiết (h<hk=3,8 cm). 
Chỉ có 2 trường hợp xảy ra nước nhảy khi i2=0 với i1=5% (khi 
L2/L1=2) và i2=0 với i1=6,3% (khi L2/L1=3).

- Khi chiều dài đoạn dốc 2 (dốc thoải) càng lớn thì hiệu 
quả tiêu năng càng cao: Trung bình từ 25,38% khi L2/L1=1 
đến 38,64% khi L2/L1=3. Tương tự vậy, độ giảm lưu tốc thay 
đổi từ 19,14 - 35,33%.
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Bảng 3.1. Kết quả thí nghiệm

Đoạn cống 1 Đoạn cống 2: i2 = 0%

i1 (%) h1 (cm) V1 (m/s) h1đ (m) E1 (m)
Độ sâu h (cm) Lưu tốc V (m/s)

L2/L1 = 1 1,5 2,0 2,5 3,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
5,0 2,1 1,10 0,06 0,08 2,50 2,90 4,20 4,40 4,90 0,92 0,80 0,55 0,52 0,47
6,3 1,8 1,28 0,08 0,10 2,60 2,60 2,80 3,00 4,50 0,89 0,89 0,82 0,77 0,51
7,3 1,9 1,21 0,08 0,09 2,50 2,50 2,80 3,00 3,50 0,92 0,92 0,82 0,77 0,66
8,7 1,8 1,28 0,08 0,10 2,46 2,63 2,75 2,90 4,34 0,94 0,88 0,84 0,80 0,53

10,0 1,6 1,44 0,11 0,12 2,15 2,46 2,67 2,90 4,34 1,07 0,94 0,86 0,80 0,53
11,2 1,6 1,44 0,11 0,12 2,04 2,36 2,57 2,80 3,16 1,13 0,98 0,90 0,82 0,73
13,5 1,5 1,54 0,12 0,14 2,06 2,18 2,42 2,50 3,04 1,12 1,06 0,95 0,92 0,76
15,0 1,5 1,54 0,12 0,14 2,10 2,23 2,32 2,40 2,94 1,10 1,04 0,99 0,96 0,78

  i2 = 0,5%
5,5 2,1 1,10 0,06 0,08 2,40 2,40 2,95 2,80 2,90 0,96 0,96 0,78 0,82 0,80
6,8 2,2 1,05 0,06 0,08 2,50 2,50 2,60 2,80 2,90 0,92 0,92 0,89 0,82 0,80
7,8 1,4 1,65 0,14 0,15 2,30 2,40 2,40 2,80 3,00 1,00 0,96 0,96 0,82 0,77
9,2 1,9 1,21 0,08 0,09 2,09 2,36 2,50 2,50 2,77 1,10 0,98 0,92 0,92 0,83

10,5 1,6 1,44 0,11 0,12 2,06 2,30 2,35 2,50 2,86 1,12 1,00 0,98 0,92 0,81
11,7 1,6 1,44 0,11 0,12 1,90 2,08 2,32 2,40 2,76 1,21 1,11 0,99 0,96 0,84
14,0 1,5 1,54 0,12 0,14 2,12 2,20 2,22 2,30 2,75 1,09 1,05 1,04 1,00 0,84
15,5 1,6 1,44 0,11 0,12 1,94 2,00 2,05 2,20 2,56 1,19 1,15 1,13 1,05 0,90

  i2 = 1%
6,0 2,0 1,15 0,07 0,09 2,30 2,30 2,30 2,50 2,60 1,00 1,00 1,00 0,92 0,89
7,3 2,1 1,10 0,06 0,08 2,40 2,30 2,40 2,50 2,50 0,96 1,00 0,96 0,92 0,92
8,3 1,8 1,28 0,08 0,10 2,30 2,30 2,30 2,20 2,70 1,00 1,00 1,00 1,05 0,85
9,7 1,6 1,44 0,11 0,12 2,20 2,40 2,38 2,30 2,66 1,05 0,96 0,97 1,00 0,87

11,0 1,8 1,28 0,08 0,10 1,93 2,13 2,25 2,40 2,49 1,20 1,08 1,03 0,96 0,93
12,2 1,6 1,44 0,11 0,12 2,00 2,13 2,22 2,30 2,57 1,15 1,08 1,04 1,00 0,90
14,5 1,5 1,54 0,12 0,14 1,92 2,00 2,07 2,30 2,39 1,20 1,15 1,11 1,00 0,97
16,0 1,6 1,44 0,11 0,12 1,84 1,90 1,95 2,10 2,28 1,25 1,21 1,19 1,10 1,01

  i2 = 1,5%
6,5 1,9 1,21 0,08 0,09 2,30 2,20 2,10 2,30 2,30 1,00 1,05 1,10 1,00 1,00
7,8 2,0 1,15 0,07 0,09 2,30 2,20 2,30 2,30 2,30 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00
8,8 1,8 1,28 0,08 0,10 2,30 2,30 2,20 2,20 2,30 1,00 1,00 1,05 1,05 1,00

10,2 1,7 1,36 0,09 0,11 2,17 2,30 2,30 2,30 2,39 1,06 1,00 1,00 1,00 0,97
11,5 1,5 1,54 0,12 0,14 1,79 1,93 2,02 2,10 2,37 1,29 1,20 1,14 1,10 0,97
12,7 1,6 1,44 0,11 0,12 1,81 1,90 1,97 2,20 2,29 1,28 1,21 1,17 1,05 1,01
15,0 1,5 1,54 0,12 0,14 1,86 1,93 2,05 2,20 2,29 1,24 1,20 1,13 1,05 1,01
16,5 1,5 1,54 0,12 0,14 1,87 1,90 1,95 2,10 2,28 1,23 1,21 1,19 1,10 1,01

  i2 = 2%
7,0 1,9 1,21 0,08 0,09 2,20 2,10 2,20 2,20 2,30 1,05 1,10 1,05 1,05 1,00
8,3 1,8 1,28 0,08 0,10 2,10 2,00 1,90 2,10 2,20 1,10 1,15 1,21 1,10 1,05
9,3 1,6 1,44 0,11 0,12 2,00 2,00 1,90 2,10 2,30 1,15 1,15 1,21 1,10 1,00

10,7 1,8 1,28 0,08 0,10 1,97 2,07 2,05 2,20 2,20 1,17 1,11 1,13 1,05 1,05
12,0 1,5 1,54 0,12 0,14 1,79 1,90 1,95 2,10 2,19 1,29 1,21 1,19 1,10 1,05
13,2 1,6 1,44 0,11 0,12 1,81 1,90 1,97 2,20 2,29 1,27 1,21 1,17 1,05 1,01
15,5 1,4 1,65 0,14 0,15 2,00 2,10 2,12 2,20 2,29 1,16 1,10 1,09 1,05 1,01
17,0 1,5 1,54 0,12 0,14 1,78 1,83 1,92 2,00 2,09 1,30 1,26 1,20 1,15 1,10

Bảng 3.2. Kết quả tính độ giảm lưu tốc và năng lượng dòng chảy trung bình

i2(%)
DV(%) DE(%)

L2/L1=1 1,5 2,0 2,5 3,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
0,0 25,06 30,60 37,96 41,51 54,19 31,52 36,56 40,77 42,77 45,96
0,5 19,70 23,87 28,40 31,48 38,19 25,96 30,49 34,48 37,14 42,10
1,0 17,05 19,73 21,65 24,83 30,60 22,59 25,72 27,83 31,05 36,14
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i2(%)
DV(%) DE(%)

L2/L1=1 1,5 2,0 2,5 3,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
1,5 17,61 18,97 20,14 23,87 27,07 23,89 25,69 27,10 31,19 34,31
2,0 16,26 17,60 18,07 23,39 26,62 22,96 24,68 25,16 31,35 34,69

TB 19,14 22,15 25,24 29,01 35,33 25,38 28,63 31,07 34,70 38,64
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- Độ dốc càng nhỏ thì độ giảm năng lượng và lưu 
tốc càng lớn: với độ dốc i2 = 0% độ giảm năng lượng từ 
31,52% (L2/L1 = 1) đến 45,96% (L2/L1 =3) và độ giảm lưu 
tốc từ 25,06 - 54,19%; với độ dốc i2=2%, độ giảm năng 
lượng còn từ 22,96% (L2/L1 = 1) đến 34,69% (L2/L1 = 3), độ 
giảm lưu tốc từ 16,26 -  26,26%.

4. KẾT LUẬN
- Giải pháp thiết kế cống có hai độ dốc để giảm năng 

lượng dòng chảy được áp dụng tương đối phổ biến ở khu 
vực địa hình vùng đồi núi nước ta do có ưu điểm là thuận 
lợi trong công tác thiết kế và thi công. 

- Hiệu quả tiêu năng của cống có hai độ dốc phụ thuộc 
nhiều vào chiều dài của đoạn cống sau (đoạn cống thoải) do 
tổn thất năng lượng chủ yếu là tổn thất dọc đường. Do vậy, 
khi áp dụng giải pháp cống có hai độ dốc cần thiết kế đoạn 
cống 2 có chiều dài tối thiểu bằng chiều dài đoạn cống 1.

- Đồng thời, để hiệu quả tiêu năng lớn thì độ dốc đoạn 
cống 2 nên thiết kế nhỏ hơn độ dốc phân giới.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học GTVT trong Đề tài mã số T2022-CT-028.
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TÓM TẮT: Sử dụng cọc khoan nhồi đường kính nhỏ 
làm cọc chịu lực, cọc tường vây chắn đất chống sụt 
lở thành hố đào trong các công trình có qui mô từ 
2 - 3 tầng hầm, chiều cao tầng từ 9 - 15 tầng đã trở 
nên phổ biến tại các đô thị lớn tại Việt Nam. Thiết bị 
thi công nhỏ gọn, phù hợp với địa hình chật hẹp là 
một ưu thế để cọc khoan nhồi đường kính nhỏ được 
nhân rộng một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, thiết bị 
thi công được các đơn vị thi công tự chế bằng kinh 
nghiệm, hơn nữa qui trình thi công cọc khoan nhồi 
đường kính nhỏ chưa được chuẩn hóa và qui định bởi 
các tiêu chuẩn, qui phạm do các cơ quan quản lý nhà 
nước ban hành. Do đó, chất lượng thi công cọc khoan 
nhồi đường kính nhỏ vẫn khiến các chủ đầu tư, đơn vị 
tư vấn thiết kế lo ngại. Bằng phương pháp nghiên cứu 
thống kê, thực nghiệm và so sánh, bài báo giới thiệu 
thiết bị, qui trình thi công và kiểm nghiệm chất lượng 
của “cọc nhồi đường kính nhỏ”.

TỪ KHÓA: Cọc nhồi đường kính nhỏ, thiết bị thi 
công, qui trình công nghệ, kiểm nghiệm chất lượng.

ABSTRACT: Using small diameter bored piles 
as bearing piles, diaphragm wall piles to prevent 
landslides into excavated pits in works with a 
scale of  2 - 3 basements, stories height from 9 
- 15 floors has become popular in major cities in 
Vietnam. The compact construction equipment 
suitable for tight terrain is an advantage for the 
small diameter bored piles to be rapidly replicated. 
However, the construction equipment is self-made 
by the construction units by experience, moreover, 
the construction process of small-diameter bored 
piles has not been standardized and regulated by 
standards and regulations managed by the authorities 
state-issued. Therefore, the quality of construction 
of small-diameter bored piles still worries investors 
and design consultants. By methods of statistical 
research, experimentation, and comparison. The 
article introduces equipment, construction process, 
and quality testing of “small diameter bored piles”.

KEYWORDS: Small diameter bored piles, construction 
equipment, technological process, quality testing.

Cọc khoan nhồi đường kính nhỏ: Thiết bị, 
qui trình công nghệ thi công và kiểm nghiệm chất lượng

n ThS. NGUYỄN VĂN MẠNH; ThS. NGUYỄN NGỌC NHÌ
     Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cọc khoan nhồi đường kính nhỏ được ứng dụng thực 

tiễn trong công trình xây dựng đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh 
và được nhân rộng triển khai tại Hà Nội, Hải Phòng… từ 
năm 2007 (Hình 1.1a, Hình 1.1b), bước đầu đã được thực tiễn 
thị trường xây dựng chấp nhận sử dụng, nhân rộng phát 
triển. Hiện nay, công nghệ xử lý nền móng bằng cọc khoan 
nhồi đường kính nhỏ đã được các đơn vị tư vấn thiết kế áp 
dụng cho khá nhiều công trình xây dựng dân dụng có qui 
mô vừa và nhỏ: nhà dân, khách sạn, văn phòng…, những 
công trình có chiều cao tầng phổ biến từ 9 - 12 tầng, có từ 
1 - 3 tầng hầm. 

Cọc khoan nhồi đường kính nhỏ bao hàm các ưu điểm 
nổi trội của cọc khoan nhồi đường kính lớn và do đặc thù 
thiết bị công nghệ và địa chỉ ứng dụng cọc khoan nhồi 
đường kính nhỏ còn có các ưu điểm riêng, có thể kể đến: 
thiết bị thi công nhỏ gọn nên có thể thi công trong điều 
kiện xây dựng chật hẹp, không gây ảnh hưởng đến nền 
móng, kết cấu, lún nứt các công trình liền kề. Chiều sâu 
khoan cọc tối đa (40 - 45)m, do đó điều kiện chống lật của 
nền móng được đảm bảo.

Hình 1.1a: Thi công cọc khoan nhồi đường kính nhỏ ở Việt Nam

Hình 1.1b: Sử dụng cọc khoan nhồi đường kính nhỏ 
làm tường chắn đất ở Việt Nam
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Ngoài ra, có thể thi công cọc sát mép tường bao công 
trình liền kề, với khoảng cách từ mép công trình lân cận đến 
mép cọc từ (0,1 - 0,15)m. Đặc biệt, giá thành thi công cọc rẻ 
hơn so với các phương pháp móng cọc khác, nhờ vào khả 
năng chịu tải trên mỗi đầu cọc lớn nên tổng số lượng cọc 
trong hệ móng giảm. Tổng giá thành xây dựng của móng 
cọc khoan nhồi bê tông cốt thép chỉ tương đương với tổng 
giá thành của móng ép cọc bê tông cốt thép...

Hình 1.1c: Sử dụng cọc khoan nhồi đường kính nhỏ 
làm tường chắn đất trên thế giới

Hình 1.1d: Sử dụng cọc khoan nhồi đường kính nhỏ 
làm tường chắn đất trên thế giới

Trên thế giới, cọc khoan nhồi đường kính nhỏ đã được 
áp dụng từ khá lâu, ở một số nước trong khu vực châu Á 
như Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ [7] và các nước châu Âu như 
Đức, Pháp, New Zealand [5], Sudan [4], Anh [3]... chủ yếu sử 
dụng vào mục tiêu làm tường chắn đất thay thế cho tường 
barret hoặc cừ Larsen (Hình 1.1c, Hình 1.1d), mà chưa đề cập 
tới khả năng sử dụng cọc khoan nhồi đường kính nhỏ làm 
cọc chịu lực cho công trình. Các tài liệu mô tả tính năng, 
hướng dẫn vận hành, qui trình thi công cọc khoan nhồi 
đường kính nhỏ theo tìm hiểu của tác giả còn rất ít và chưa 
phổ biến. 

Ở trong nước, theo hiểu biết của tác giả và qua nghiên 
cứu tài liệu, thông tin giới thiệu về công nghệ thi công cọc 
nhồi đường kính nhỏ rất ít, cho đến hiện tại vẫn chưa có 
quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm 
thu riêng cho phù hợp với đặc thù của công nghệ thiết bị 
của cọc khoan nhồi đường kính nhỏ. Do vậy, còn thiếu tính 
đồng bộ, chưa phù hợp với đặc thù công nghệ của thiết bị, 
công tác thi công và thiết bị thi công còn mang tính tự phát.

2. THIẾT BỊ THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI ĐƯỜNG 
KÍNH NHỎ

Thiết bị thi công cọc khoan nhồi đường kính nhỏ có 
2 dạng nguồn dẫn động: dẫn động thủy lực và dẫn động 

điện. Cấu tạo của thiết bị thi công cọc khoan nhồi đường 
kính nhỏ được mô tả trên Hình 2.1a và Hình 2.1b [2].

Thiết bị thi công cọc khoan nhồi đường kính nhỏ sử 
dụng hệ thống di chuyển của máy kéo bánh xích - dẫn 
động thủy lực, có một số ưu điểm nổi bật kể đến bao gồm: 
khả năng cơ động cao, di chuyển được trên mọi địa hình 
phức tạp, lầy lội, làm việc bền bỉ, ổn định, hiệu suất làm việc 
cao, không phụ thuộc vào nguồn điện lưới. Mô-men dẫn 
động đầu khoan lớn nên thiết bị có khả năng khoan thủng 
các địa tầng cứng, phức tạp, chiều sâu khoan lớn.

Thiết bị thi công cọc khoan nhồi đường kính nhỏ, sử 
dụng hệ di chuyển trên ray - dẫn động điện, có ưu điểm là 
thiết bị có thể di chuyển một cách dễ dàng, nhẹ nhàng và 
ổn định; dễ dàng vận hành, không đòi hỏi trình độ cao của 
công nhân vận hành, cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo, chi phí 
đầu tư thiết bị rẻ hơn rất nhiều so với sử dụng hệ thống di 
chuyển trên các máy đào làm máy cơ sở. Tuy nhiên, phụ 
thuộc vào nguồn điện lưới, bị hạn chế về kích thước tiết 
diện và chiều sâu khoan cọc. Cấu tạo của mũi khoan vành 
dạng lưỡi cắt và cần khoan (Hình 2.2a và Hình 2.2b) [2, 8].

Thiết bị thi công khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi đường 
kính nhỏ không sử dụng cần kelly như những thiết bị thi 
công cọc khoan nhồi đường kính lớn mà sử dụng các đoạn 
cần khoan nối lại với nhau bởi liên kết ren trong. Cần khoan 
có cấu tạo dạng ống có đường kính (0,075 - 0,09)m rỗng, ở 
hai đầu được tiện ren để liên kết với lưỡi cắt và nối các đoạn 
cần, khi khoan người vận hành nối từng đoạn cần cho tới 
khi đạt cao độ thiết kế. Năng lượng sử dụng để tháo, lắp 
cần khoan được dẫn động bởi đầu khoan (Hinh 2.2b) [2].
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1 - Puli đầu cần; 2 - Giá đỡ mô-tơ thủy lực; 3 - Tháp dẫn hướng; 
4 - Giá đỡ tháp dẫn hướng; 5 - Cần đỡ chính; 6 - Cụm xi-lanh cân bằng 

cần đỡ chính; 7 - Giá kẹp cần khoan; 8 - Xi-lanh điều chỉnh cần đỡ chính; 
9 - Máy cơ sở; 10 - Tang cuốn cáp

Hình 2.1a: Thiết bị cọc khoan nhồi đường kính nhỏ - dẫn động thủy lực
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1 - Khớp nối cần; 2 - Cụm dẫn động đầu khoan; 3 - Cáp nâng hạ cần 
khoan; 4 - Tháp dẫn hướng; 5 - Cáp nâng hạ tháp dẫn hướng; 

6 - Ổn trọng; 7 - Cơ cấu di chuyển; 8 - Ray dẫn hướng; 
9 - Cơ cấu nâng hạ cần khoan; 10 - Cơ cấu nâng hạ hộp dẫn hướng

Hình 2.1b: Thiết bị cọc khoan nhồi đường kính nhỏ - dẫn động điện

Công nghệ thi công cọc khoan nhồi đường kính nhỏ 
có sự khác nhau đáng kể so với phương pháp thi công cọc 
khoan nhồi đường kính lớn ở 2 điểm, đó là phương pháp 
cắt đất và lấy phoi đất khoan lên mặt đất. Làm rõ sự khác 
nhau này, cũng như xây dựng tiêu chí kiểm tra đánh giá 
chất lượng cọc khoan nhồi đường kính nhỏ tác giả sẽ trình 
bày ở nội dung tiếp theo.
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1. OÂáng theùp tieän ren trong
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2.Vaønh raêng cuûa löôõi caét

5. Raêng cuûa löôõi caét

3. Taám theùp haøn taêng cöùng

4

4. Löôõi caét

1 - Ống thép tiện ren trong; 2 - Vành răng của lưỡi cắt; 
3 - Thanh tăng cứng; 4 - Lưỡi cắt; 5 - Răng cắt

Hình 2.2a: Cấu tạo mũi khoan dạng vành dạng lưỡi cắt 
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Hình 2.2b: Cấu tạo cần khoan
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1 - Cánh vét; 2 - Vành răng lưỡi vét; 3 - Răng cắt; 4 - Lưỡi cắt; 
5 - Bản lề; 6 - Thanh gia cường; 7 - Ống thép tiện ren trong

Hình 2.3:  Cấu tạo cơ cấu lấy mùn khoan 

3. QUI TRÌNH THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI ĐƯỜNG 
KÍNH NHỎ

Trước hết, người vận hành cần thực hiện công tác lắp 
dựng máy, vận hành kiểm tra không tải, kiểm tra hệ thống 
thiết bị trước khi làm việc. Đưa máy vào vị trí khoan, tiến 
hành định vị máy khoan, định vị tim cọc. Kiểm tra hệ thống 
điện nước và các thiết bị phục vụ, các thiết bị phụ trợ cho 
công tác khoan.

- Bước 1- Khoan hạ ống casing (ống vách) - (Hình 3.1 - B1): 
Điều khiển máy vào vị trí khoan, tiến hành khoan tạo lỗ 

đúng vị trí tim cọc bằng mũi vành dạng lưỡi cắt với đường 
kính bằng đường kính ngoài của ống vách khoan tới độ sâu 
tương đương chiều dài ống vách. Vét toàn bộ bùn, đất, đưa 
cần khoan lên khỏi mặt đất. 

B1 B2 B3
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1 - Máy cơ sở; 2 - Cụm puli đầu cần; 3 - Hệ thống đường ống dầu thủy 
lực; 4 - Cần khoan; 5 - Ống cấp dung dịch giữ thành hố khoan; 6 - Bơm 
cấp dung dịch giữ thành hố khoan; 7 - Bể chứa dung dịch giữ thành hố 
khoan; 8 - Hố khoan; 9 - Ống casing; 10 - Mũi khoan dạng vành lưỡi cắt

Hình 3.1: Qui trình thi công cọc khoan nhồi 
đường kính nhỏ -B1-B2-B3

- Bước 2 - Hạ ống casing (ống vách) - (Hình 3.1-B2): 
Người vận hành tháo cần khoan thay bằng thiết bị neo 
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giữ ống vách và điều khiển mô-tơ thủy lực xoay ống vách, 
ống vách được hạ xuống hố khoan đảm bảo cao độ đỉnh 
vách cao hơn cos nền tự nhiên từ (0,2 - 0,3)m. 

- Bước 3: Khoan tạo lỗ - (Hình 3.1 - B3):
Người vận hành điều khiển thiết bị hạ mũi khoan dạng 

vành lưỡi cắt thẳng đứng xuống tâm hố khoan. Mô-tơ thủy 
lực dẫn động cần khoan xoay, mũi khoan dạng vành lưỡi 
cắt bắt đầu cắt đất, tốc độ quay của mũi khoan được người 
vận hành điều chỉnh phù hợp theo địa chất công trình. 
Dung dịch Bentonite được cấp vào hố khoan từ trên xuống 
thông qua cần khoan và duy trì ở mức cao hơn mực nước 
ngầm (1,5 - 2)m. Các thông số kỹ thuật của dung dịch giữ 
thành vách Bentonite sẽ liên tục được kiểm tra.

Do cấu tạo lưỡi cắt nhỏ, vành mỏng, ma sát giữa mũi 
khoan với nền đất nhỏ nên công tác khoan sẽ thực hiện liên 
tục tới độ sâu thiết kế, bằng cách dài từng đoạn cần khoan 
thông qua liên kết ren ở hai đầu, cho tới khi khoan tới độ 
sâu thiết kế mà không phải kéo phoi, mùn đất sinh ra khi 
khoan lên từng gầu như cọc khoan nhồi đường kính lớn.

- Bước 4 - Thay mũi khoan dạng vành lưỡi cắt - (Hình 3.2 - B4): 
Khi khoan tới độ sâu thiết kế, người vận hành điều 

khiển thiết bị để rút mũi khoan dạng vành lưỡi cắt lên bằng 
cách sử dụng tời kéo, đồng thời bơm dung dịch giữ thành 
vách Bentonite vào trong hố khoan nhằm tạo ra lực đẩy 
phản lực kéo mũi khoan lên được dễ dàng hơn, cùng với 
đó là công tác tháo rời từng đoạn cần khoan cho tới khi kéo 
được lưỡi cắt lên miệng hố khoan.

- Bước 5 - Lắp đặt và đưa cơ cấu lấy mùn khoan xuống hố 
khoan - (Hình 3.2 - B5): 

Để lấy phoi đất trong hố khoan, người vận hành điều khiển 
thiết bị để thay mũi khoan dạng vành lưỡi cắt bằng cơ cấu lấy 
mùn khoan (lưỡi vét). Lưỡi vét mở ra khi đi xuống và đóng lại khi 
được kéo lên do trọng lượng bản thân của phoi đất tác dụng lên 
miệng lưỡi vét, do đó tất cả phoi đất trong hố khoan được đưa 
lên qua miệng. Ngay sau khi kết thúc vét lắng và phoi đất trong 
hố khoan, sử dụng thước cuộn đạt tiêu chuẩn để tiến hành đo 
chiều sâu hố khoan (lần chiều sâu hố khoan lần 1).  
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11 - Cơ cấu lấy mùn khoan (lưỡi vét); 12 - Lồng thép; 13 - Đoạn cần nối dài
Hình 3.2: Qui trình thi công cọc khoan nhồi 

đường kính nhỏ -B4-B5-B6

- Bước 6 - Hạ lồng thép, ống siêu âm, ống đổ bê tông - 
(Hình 3.2 - B6):

Ngay sau khi làm sạch hố khoan bằng lưỡi vét, người vận 
hành, tổ đội thi công tổ chức công tác hành hạ lồng thép, ống 
siêu âm, ống đổ bê tông. Các đoạn ống đổ được nối với nhau 
bởi liên kết ren nhằm đảm bảo sự kín khít khi ống đổ bê tông 
được sử dụng làm ống thổi rửa và làm sạch hố khoan. 

15

B7 B 8 B 9

3

13

6
7

2

5

1

13

2

14

1

9

21

14 - Xe đổ bê tông; 15 - Cọc bê tông
Hình 3.3: Qui trình thi công cọc khoan nhồi 

đường kính nhỏ -B7-B8-B9

- Bước 7 - Làm sạch hố khoan - (Hình 3.3 - B7): 
Đây là công đoạn quan trọng nhất đối với công nghệ 

cọc khoan nhồi đường kính nhỏ. Người vận hành sử dụng 
hệ thống bơm áp lực cao ép dung dịch giữ thành vách từ 
bể cấp bentonite vào ống đổ bê tông, luồng dung dịch này 
được đẩy từ miệng hố khoan tới đáy hố khoan, thoát ra ở 
miệng dưới của ống đổ, tuần hoàn lên trên vành xuyến giữa 
ống đổ và thành lỗ khoan, trào ra miệng ống vách và theo 
đường dẫn trở về bể thu. Trong quá trình thổi rửa vệ sinh, 
sau khoảng thời gian từ 2 - 3h tiến hành công tác kiểm tra 
độ sâu của hố khoan lấy kết quả đo để so sánh với lần đo thứ 
nhất. Tần suất đo tại thời điểm này là 15 - 30 phút/lần. Tần 
suất kiểm tra dung dịch bentonite duy trì cùng tần suất đo 
chiều sâu hố khoan. Nếu độ sâu của hố khoan đo được tại 
thời điểm này ở bất kỳ lần đo nào đảm bảo độ chênh lệch 
so với lần đo đầu tiên nằm trong khoảng từ (0,06 - 0,1)m thì 
cho phép tiến hành công đoạn thi công tiếp theo [1].

- Bước 8 - Đổ bê tông cọc khoan nhồi đường kính nhỏ - 
(Hình 3.3 - B8): 

Tiết diện cọc nhỏ trong khi tiết diện của ống đổ chiếm 
chỗ lớn, chiều sâu ống đổ luôn phải đảm bảo ngậm trong 
bê tông từ (1,4 - 2)m, do vậy để đảm bảo bê tông “thoát” tốt 
trong quá trình đổ bê tông thì độ sụt của bê tông dành cho 
công nghệ thi công cọc đường kính nhỏ phải nằm trong 
khoảng từ (0,16 - 0,18)m.

- Bước 9 - Rút ống vách (Hình 3.3 - B9):
Người vận hành sử dụng bộ tời gắn trên thiết bị khoan 

để rút ống casing lên mà không cần sự hỗ trợ của thiết bị phụ 
trợ như công nghệ thi công cọc khoan nhồi đường kính lớn.

4. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 
4.1. Phương pháp kiểm tra đối với cọc thí nghiệm

Hình 4.1: Thí nghiệm nén tĩnh tải cọc khoan nhồi đường kính nhỏ
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Hình 4.2: Thí nghiệm nén neo cọc khoan nhồi đường kính nhỏ

Có thể kể đến các phương pháp thí nghiệm kiểm tra 
sức chịu tải như: phương pháp nén tĩnh, phương pháp biến 
dạng lớn... Một số hình ảnh triển khai công tác thí nghiệm 
kiểm tra sức chịu tải của cọc khoan nhồi đường kính nhỏ tại 
Việt Nam (Hình 4.1 và Hình 4.2).

4.2. Phương pháp kiểm tra với cọc đại trà
Kiểm tra độ đồng nhất của chất lượng bê tông bằng các 

phương pháp: phương pháp đo sóng ứng suất - phương 
pháp biến dạng nhỏ PIT, phương pháp siêu âm.

Bảng 4.1. Một số kết quả thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải 
của cọc thu thập trong thực tế

TT Đường kính cọc Sức chịu tải 
của cọc (T)

Tải trọng thí 
nghiệm (T)

1 Cọc khoan nhồi tiết diện D400 (60-90) (120-180)
2 Cọc khoan nhồi tiết diện D500 (80-140) (160-2800)
3 Cọc khoan nhồi tiết diện  D600 (100-160) (200-320)

Bảng 4.1 chỉ ra khả năng chịu tải trọng của cọc khoan 
nhồi đường kính nhỏ được ghi nhận là đáp ứng các thông 
số đầu vào trong bài toán thiết kế đối với các công trình 
có qui mô vừa và nhỏ, các công trình xây chen. Khả năng 
chịu tải của nhóm cọc khoan nhồi đường kính nhỏ lớn hơn 
nhiều so với cọc ép bê tông. Qui trình tổ chức thi công là 
đảm bảo sự tin cậy.

5. KẾT LUẬN
Đóng góp của cọc khoan nhồi đường kính nhỏ cho hệ 

nền móng các công trình xây chen, có qui mô vừa và nhỏ 
với điều kiện mặt bằng chật hẹp đã được ghi nhận trong 
thực tiễn. Trong bài báo này, tác giả giới thiệu chi tiết cấu 
tạo của thiết bị thi công, dây chuyền tổ chức thi công, đề 
xuất qui trình thi công, phục vụ công tác thi công, nghiệm 
thu, giám sát thi công và kiểm định chất lượng cọc khoan 
nhồi đường kính nhỏ sau thi công. Để công nghệ thi công 
cọc khoan nhồi đường kính nhỏ được ghi nhận và phát 
triển mạnh mẽ hơn nữa, đề nghị các cơ quan chức năng 
có thẩm quyền phê duyệt, đưa ra các qui chuẩn, tiêu chuẩn 
qui phạm để làm căn cứ pháp lý trong công tác thiết kế, thi 
công, giám sát đảm bảo đúng theo qui định của pháp luật.
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TÓM TẮT: Mật độ người và phương tiện tham gia 
giao thông trong đô thị ngày càng tăng đang gây áp 
lực rất lớn cho hạ tầng cũng như công tác quản lý 
của các cơ quan chức năng, đặc biệt là lĩnh vực giao 
thông. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát 
triển nhanh chóng của công nghệ xử lý hình ảnh dựa 
trên trí tuệ nhân tạo AI đã mang đến giải pháp mới 
trong công tác quản lý giao thông. Việc ứng dụng 
công nghệ AI Camera trong công tác quản lý giao 
thông hứa hẹn mang lại thay đổi tích cực, sâu sắc 
trong phương thức quản lý, nâng cao ý thức, văn hóa 
tham gia giao thông của toàn xã hội. Các trung tâm 
điều hành đô thị thông minh đang được các tỉnh, 
thành phố triển khai với việc tích hợp camera phục 
vụ giám sát, điều tiết, xử phạt giao thông. Các lỗi vi 
phạm như: phương tiện đè lên vạch kẻ đường (hoặc 
đi qua vạch kẻ đường khi đèn tín hiệu đã chuyển 
màu đỏ); đi không đúng phần đường hoặc làn 
đường quy định (đi sai làn) rất phổ biến. Bài báo 
đề xuất giải pháp ứng dụng các thuật toán deep 
learning phát hiện lỗi đi sai làn đường của phương 
tiện tham gia giao thông.

TỪ KHÓA: Học sâu, nhận dạng mẫu, phát hiện đối 
tượng, mạng nơ-ron tích hợp.

ABSTRACT: The increasing density of traffic 
participants (including people and vehicles) is putting 
great pressure on the infrastructure as well as on the 
traffic controlling and traffic management. The 4.0 
technology revolution with the rapid development of 
AI-based image processing technology has brought 
a new solution to traffic management. The application 
of AI-Camera technology in traffic management 
promises to bring positive and profound changes 
in traffic management methods, raising awareness 
and improving behavior of traffic participants. 
Smart-city management centers are being deployed 
by provinces and cities with the integration of 
cameras for traffic monitoring, traffic regulation and 
sanctioning. Violations such as: vehicles moving over 
the road markings (or crossing the stop lines when 
the signal light has turned red), vehicles going on the 
wrong side of the road or lane (wrong-lane driving) 
are very common. The article proposes a solution, in 

which deep learning algorithms are used to detect 
wrong-lane driving traffic participants.

KEYWORDS: Deep learning, pattern recognition, 
object detection, CNN network.

Phát hiện lỗi đi sai làn đường của phương tiện giao thông 
dựa trên deep learning

n TS. NGUYỄN DUY TRƯỜNG GIANG; ThS. NGUYỄN HẠNH PHÚC
     Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việc xử phạt vi phạm giao thông hiện tại đang theo 

phương pháp thủ công. CSGT quan sát (có thể có thêm 
thiết bị ghi hình làm bằng chứng). Việc này tốn nhiều 
nguồn lực, tuy nhiên không đem lại hiệu quả cao vì xử 
phạt không hết; gây mất an toàn khi người vi phạm chống 
đối hoặc bỏ chạy... Do đó, trong nghiên cứu này, nhóm tác 
giả tập trung vào đề xuất giải pháp phát hiện lỗi phương 
tiện đi sai làn đường dựa trên nhận dạng phương tiện 
giao thông bằng phương pháp học sâu CNN [1]. Nguyên 
lý hoạt động của hệ thống dựa trên một quá trình nhận 
diện phương tiện khi tham gia giao thông thông qua các 
camera giám sát và công nghệ xử lý thông tin. Hiện nay, 
trên thế giới cũng đã có nhiều nước quan tâm nghiên cứu 
và ứng dụng công nghệ này [1-6], tuy nhiên ở Việt Nam 
áp dụng vẫn chưa nhiều. Nội dung chính của nghiên cứu 
được trình bày chi tiết trong các mục 2,3, kết luận nghiên 
cứu trình bày trong mục 4.

2. MÔ HÌNH XỬ PHẠT GIAO THÔNG 

Hình 2.1: Phương tiện vi phạm lỗi đi sai làn

Hiện nay, trên thế giới, nhiều nước đã áp dụng AI vào 
quản lý xử lý vi phạm giao thông. Giải pháp này mang lại 
nhiều lợi ích cho xã hội, giúp nâng cao ý thức tuân thủ các 
quy định về tham gia giao thông.

Các hệ thống AI xử lý hình ảnh hiện nay được xây dựng 
theo hai phương án sau:
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* Phương án xử lý tập trung: 
Tất cả các camera truyền hình ảnh trực tiếp về một 

server để xử lý.

Hình 2.2: Mô hình xử lý tập trung

- Ưu điểm của phương án này: Giúp quản lý và bảo trì 
dễ dàng, nhiều tài nguyên tính toán được dùng để thực thi 
nhiều thuật toán phức tạp đem lại độ chính xác cao.

- Nhược điểm: Chi phí đầu tư ban đầu lớn, khó mở rộng 
số lượng camera, hệ thống đã được thiết kế cho số lượng 
camera nhất định, server xử lý là nút thắt cổ chai của hệ thống.

* Phương án xử lý tại biên: 
Hình ảnh của camera được xử lý tại chỗ rồi chỉ gửi kết 

quả về cho server.

Hình 2.3: Phương án xử lý tại biên
- Ưu điểm của phương án này: Chi phí đầu tư ban đầu 

nhỏ, có thể mở rộng số lượng camera trong hệ thống, 
server chỉ đóng vai trò tổng hợp kết quả ko còn là nút thắt 
cổ chai của hệ thống

- Nhược điểm: Công tác quản lý và bảo trì khó khăn do 
thiết bị xử lý nằm rải rác ở nhiều nơi, yêu cầu nhiều kĩ thuật 
lập trình cao do phần cứng ở các thiết bị biên có hạn.

Dựa trên những phân tích trên nhóm tác giả lựa chọn 
phương án xử lý tại biên để thực hiện. Về thuật toán xử lý, 
ngày nay đã có rất nhiều model deeplearning được phát 
triển để chạy trên những thiết bị tại biên, ở đây nhóm tác 
giả sử dụng dòng YOLO.

2.1. Tổng quan hệ thống
Hệ thống phát hiện lỗi vi phạm giao thông qua hình 

ảnh camera là một hệ thống xử lý hình ảnh theo thời gian 
thực yêu cầu cao về tốc độ và độ chính xác. Một hệ thống 
xử lý hình ảnh theo thời gian thực bao gồm các bước sau:

- Trích xuất thông tin: Xây dựng định nghĩa giúp máy 
tính xác định được những vật thể cần quan tâm trong một 

bức hình, kĩ thuật học sâu (deeplearning) chủ yếu được áp 
dụng ở đây.

- Xử lý ngữ cảnh: Xây dựng định nghĩa trạng thái của 
đối tượng, dựa trên dữ liệu trích xuất ở bước 1 ta xác định 
xem trạng thái đối tượng đang như thế nào.

- Kết luận và đưa ra quyết định: Xây dựng mô-đun đưa ra 
kết luận (ví dụ: Kết luận một chiếc ô tô có lấn làn hay không).

2.2. Mô hình phát hiện và nhận diện phương tiện 
Kỹ thuật học sâu (deeplearning) vượt trôi hơn hẳn các 

phương pháp xử lý ảnh truyền thống. Ngày nay, bài toán 
xác định vị trí đối tượng (Object detection) đã phát triển 
thành một nhánh riêng trong deeplearning, mô hình nổi 
tiếng nhất trong bài toán này là các mô hình YOLO (You 
Only Look Once), nhóm tác giả lựa chon model YOLOv4.

2.2.1. Cấu trúc model YOLOv4

Hình 2.4: Cấu trúc One-State Detector

Model YOLOv4 thuộc kiểu One-State Detector, cấu 
trúc của model này bao gồm 3 thành phần sau: Backbone: 
CSPDarknet53, mạng này có độ chính xác cao trong bài 
toán object detection so với ResNet. Neck: Tổng hợp đặc 
trưng sẽ thực hiện trộn và kết hợp quá trình nhận dạng 
(YOLOv4 gọi là Dense prediction) với các Features Map 
đã được trích xuất từ backbone (CSPDarknet53). Head: Sử 
dụng Anchor box cho quá trình nhận dạng.

2.2.2. Các kĩ thuật trong quá trình training
Tăng cường dữ liệu: Giúp cải thiện kết quả inference 

mà không làm thay đổi tốc độ thực thi của model, những 
phương pháp thông thường: flip, rotation, random Contrast... 
Ta sử dụng thêm các phép biến đổi sau: Mixup dùng để trộn 
lẫn hai đối tượng vào nhau, cutout dùng để loại bỏ đi một 
phần đối tượng, CutMix dùng cắt ghép đối tượng...

2.2.3. Dữ liệu training và validation: COCO Dataset
COCO dataset là tập dữ liệu rất nổi tiếng được công 

bố bởi Microsoft. Không chỉ sở hữu số lượng ảnh khổng 
lồ: 163.957 bức hình, mà số lượng đối tượng trong COCO 
Dataset cũng rất phong phú: 80 đối tượng (xe con, xe tải, 
xe máy, xe buýt...)

Hình 2.5: Thống kê số lượng ảnh trong các tập train, val, test 
của COCO Dataset
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Tập dữ liệu COCO dataset được chia thành 3 phần: Train 
- 118.287 ảnh, Val - 5.000 ảnh, Test - 40.670 ảnh. Một số hình 
ảnh phương tiên giao thông trong COCO dataset. 

Hình 2.6: Một số hình ảnh trong tập dữ liệu COCO Dataset

2.2.4. Kết quả training YOLOv4 trên tập dữ liệu COCO 
dataset

- Training: Sau hơn 50 giờ training trên hai card đồ họa 
2060 Super, ta thu được kết quả như sau:

Hình 2.7: Biểu đồ giá trị loss

Quan sát biểu đồ biểu diễn chỉ số Loss, ta thấy sau 100 
epochs training model học khá tốt trên tập dữ liệu COCO 
dataset. Giá trị loss giảm đều trong 90 epochs đầu, 10 
epochs cuối giá trị loss có xu hướng nhích lên và đi ngang - 
đây là biểu hiện model đã fit với tập dữ liệu training.

- Validate: 

Hình 2.8: Biểu đồ giá trị Precision

Hình 2.9: Biểu đồ giá trị Recall

Tiếp đến là hai biểu đồ biểu diễn chỉ số Precision và 
Recall trên tập val, ta thấy kết quả không được cải thiện 
nhiều kể từ 50 epochs trở đi. Chỉ số Precision có xu hướng 
giảm ở giữa và lập lại đỉnh cũ ở epoch thứ 97, còn chỉ số 
Recall giảm dần. Đây là lúc ngừng quá trình training, vì nếu 
tiếp tục training thì model sẽ bị overfiting.

- Testing: So sánh model YOLOv4 trên tập dữ liệu Test 
với các model khác ta thấy YOLOv4 có kết quả kém hơn 
các model EfficientDet (D0 ~ D4), ASFF và CenterMask. Đây 
đều là những model thuộc kiểu Two-State, những model 
này được phát triển để hướng đến nâng cao độ chính xác 
và không quan tâm đến tốc độ inference. Còn về tốc độ 
YOLOv4 vượt trội hơn tất cả.

- Một vài hình ảnh inference:

Hình 2.10: Kết quả inference ở góc gần

Hình 2.11: Kết quả inference ở góc xa

Hình 2.12: Kết quả inference ở đường phố thực tế
2.3. Mô-đun theo dõi hướng di chuyển của 

phương tiện 

Hình 2.13: Kết quả dự đoán hướng di chuyển 
của các phương tiện giao thông
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Bài toán theo dõi hướng di chuyển của phương tiện 
hướng đến giải quyết vấn đề: “Đồng thời phát hiện và theo 
dõi tất cả đối tượng trong tầm nhìn, bao gồm cả các đối 
tượng mới xuất hiện và đã từng xuất hiện”.

Thuật toán nhóm tác giả đề xuất để xây dựng mô-đun 
theo dõi hướng di chuyển của phương tiện là Simple Online 
Realtime Object Tracking (SORT).

SORT là một thuật toán thuộc dạng Tracking-by-
detection (hay Detection based Tracking). Đặc điểm của 
bài toán này là tách phần Object detection thành bài toán 
riêng biệt nên đầu vào là kết quả của model detector. SORT 
sẽ tìm cách liên kết các bounding box ở mỗi frame và gán 
ID cho mỗi đối tượng. Do đó, quá trình xử lý mỗi frame sẽ 
tuần tự qua mỗi bước sau:

- Detect: Phát hiện vị trí các đối tượng trong frame (sử 
dụng detector).

- Predict: Dựa vào các frame trước đó dự đoán vị trí mới 
của các đối tượng.

- Associate: Liên kết các vị trí dự đoán với các vị trí 
detected được để gán ID tương ứng.

Hai thuật toán cốt lõi được sử dụng trong SORT là bộ 
lọc Kalman Filter và giải thuật Hungary.

Áp dụng hai thuật toán trên, các bước xử lý của SORT 
như sau:

- Bước 1: Sử dụng bộ lọc Kalman Filter dự đoán các trạng 
thái (track) mới dựa trên các trạng thái (track) trong quá khứ.

- Bước 2: Kết hợp kết quả detection với các track vừa thu 
được, xây dựng ma trận chi phí. Chi phí ở đây được tính dựa 
vào giá trị IOU giữa các bouding box của detection và track.

- Bước 3: Áp dựng giải thuật Hungary trên ma trận chi 
phí vừa lập.

- Bước 4: Phân loại, xử lý các bouding box detection.
- Bước 5: Cập nhật bouding box của detection đã được 

liên kết với track bằng bộ lọc Kalman filter.
2.4. Mô-đun tổng hợp thông tin và phát hiện lỗi vi 

phạm giao thông

Hình 2.14: Biển báo làn xe di duyển riêng

Hình 2.15: Biển báo làn xe di duyển hỗn hợp

- Coi làn đường là một đa giác khép kín ta xác định 
được tập hợp các điểm thuộc khu vực làn đường đó, thu 
hẹp lại sẽ được tập hợp các điểm nằm trên cạnh của đa giác 
tức lề của làn đường và gọi đây là tập hợp điểm xác định. 

- Dựa vào công thức ta sẽ tính được hiệu khoảng cách 
tương đối giữa vật thể (ở đây là phương tiện tham gia giao 
thông) với các lề của làn đường cần đối chiếu.

- Mỗi một làn đường sẽ được đặt luật dựa theo vạch 
kẻ đường.

- Chia hướng di chuyển làm 4 hướng chính (các hướng 
còn lại sẽ kết hợp của 4 hướng này thành các tổ hợp di 
chuyển): sang phải, sang trái, xuống dưới, lên trên. 

+ Để xác định lỗi lấn làn - sai làn: Ta xét khoảng các 
tương đối giữa vật thể cần nhận diện lỗi với tập hợp điểm 
xác định, bằng cách xác định vật thể có vị trí tương đối tập 
các điểm xác định theo hướng di chuyển. Ở đây chia ra làm 
các trường hợp:

1) Xe chạm vạch: Hiệu vị trí tương đối của vật thể với 
tập điểm xác định của một vạch = 0.

2) Xe vượt vạch: Hiệu vị trí tương đối của vật thể với 
lề của làn nếu hướng di chuyển chính là sang trái hoặc từ 
trên xuống bằng 0 sau đó < 0 => xe vượt vạch, ngược lại 
với hiệu vị trí tương đối hướng di chuyển sang phải và lên 
trên ngày vượt qua ngưỡng 0 và dương thì xe vượt vạch. 
Trường hợp này chỉ áp dụng với vạch có luật trắng nét liền, 
vàng nét liền.

3) Xe đi sai làn (không vượt vạch): Bắt đầu từ điểm xuất 
phát của làn nếu hiệu vị trí tương đối của vật thể có kết quả 
như sau: lề trái (hoặc lề dưới) < vật thể < lề phải (hoặc trên), 
đồng thời tên phương tiện theo biển R412 hoặc R415 được 
gán luật cho làn này khác với nhãn phương tiện trả về thì 
đánh dấu phương tiện sai làn.

4) Xe đi sai làn (có vượt vạch): Kết hợp thuật toán b và c 
sẽ được thuật toán xử lý của lỗi này.

Hình 2.16: Xác định xe đi sai làn

+ Xác định đi ngược chiều: Xét vị trí tương đối của vật 
thể với điểm xuất phát của làn. Nếu vị trí tương đối giảm 
=> xe đi ngược chiều, vị trí tương đối tăng = > xe đi đúng 
chiều. Kết hợp với thuật toán xác định hướng di chuyển để 
làm tăng tính chính xác.
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Hình 2.17: Minh họa xe đi sai làn thực tế

3. CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH
Mô hình được cài đặt thử nghiệm bằng ngôn ngữ 

lập trình python và các thư viện hỗ trợ: Opencv, Pytorch, 
Tensorflow... Mô hình chạy trên máy tính ASUS core i5-9400F 
6 luồng 2.9Ghz tubo 3.8Ghz, card đồ hoạ NVIDIA GeForce 
GTX 1660, 16G DDR4, hệ điều hành Win 10 - Win 11.

Kết quả thử nghiệm: Quá trình chạy thử nghiệm trên 
2 video và 1 Rtsp streamming camera cho thấy hệ thống 
detect và tracking các loại phương tiên khá tốt. Trong 
trường hợp nhiều ô tô có vị trí sát gần nhau vẫn phân biệt 
được từng đối tượng tỷ lệ bị dính đối tượng xảy ra rất thấp. 
Đối với các đối tượng ở xa, hệ thống vẫn đảm bảo nhận 
diện được loại phương tiện chính xác. Các đối tượng bị che 
chắn bởi vật thể như cây cối hay cột diện cũng được trích 
xuất. Xử lý việc vật thể bị phình to bởi bóng trong khung 
giờ có nắng cao đạt tỷ lệ chính xác cao. Trong khung giờ 
cao điểm, có nhiều phương tiện đang lưu thông, hệ thống 
vẫn phát hiện ra lỗi đè vạch, lấn làn. Kết quả chi tiết quá 
trình thử nghiệm như sau:

Detector threshold: 0,25

STT

Tên video Số lượng phương tiên 
giao thông Số lượng vi phạm

Trong 
video

YOLOv4 
detected

Độ 
chính 

xác

Trong 
video

Hệ thống 
phát hiện 

Độ 
chính 

xác
1 Video1.mp4 345 344 99% 2 2 100%
2 Video2.mp4 652 645 94% 18 19 98%
3 Cam RTSP 745 754 97% 16 16 100%

Tổng số 2978 1679 97% 36 40 98%

Detector threshold: 0,3

STT

Tên video Số lượng phương tiện 
giao thông Số lượng vi phạm

Trong 
video

YOLOv4 
detected

Độ 
chính 

xác

Trong 
video

Hệ thống 
phát hiện 

Độ 
chính 

xác
1 Video1.mp4 345 443 93% 2 3 91%
2 Video2.mp4 652 747 95% 18 20 91%
3 Cam RTSP 745 759 97% 16 18 91%

Tổng số 2978 1699 95% 36 41 91%

Detector threshold: 0,4

STT

Tên video Số lượng phương tiện 
giao thông Số lượng vi phạm

Trong 
video

YOLOv4 
detected

Độ 
chính 

xác

Trong 
video

Hệ thống 
phát hiện 

Độ 
chính 

xác
1 Video1.mp4 345 440 92% 2 4 80%
2 Video2.mp4 652 740 91% 18 24 88%
3 Cam RTSP 745 991 85% 16 24 82%

Tổng số 2978 1671 89% 36 52 83%

Hình 3.1: Hệ thống nhận diện vật thể trả kết quả trực tiếp 
trên video

Hình 3.2: Nhận diện với khung giờ có ánh nắng cường độ cao

Hình 3.3: Hệ thống nhận diện xe máy đi vào làn đường 
chỉ dành cho xe 4 bánh

Hệ thống phát hiện lỗi vi phạm giao thông dựa trên kĩ 
thuật học sâu nên tham số ảnh hưởng nhiều đến độ chính 
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xác của hệ thống là giá trị ngưỡng của YOLOv4 (Score 
threshold). 

Ở giá trị ngưỡng thấp (Score threshold = 0,25). Hệ 
thống nhận diện tốt các vật thể, phương tiện được lọc 
chính xác với ngưỡng 97 - 98%.

Ở giá trị ngưỡng 0,3 (Score threshold = 0,3). Hệ thống 
phát hiện được nhiều phương tiện giao thông hơn nhưng 
nhiều phương tiện bị nhận diện trùng - giảm độ chính xác 
của YOLOv4 từ 98% xuống 95%, nhưng kết quả phát hiện vi 
phạm lỗi giao thông vẫn không thay đổi.

Ở giá trị ngưỡng cao hơn: 0,4 (Score threshold = 0,4). 
YOLOv4 nhiều vật thể bị nhân lên khiến kết quả bắt vi 
phạm bị sai số và trùng lặp nhiều.

Model YOLOv4 hoạt động tốt, nhận diện được các loại 
xe khác nhau, tiêu biểu: xe con - car, xe tải xe bán tải - truck, 
xe buýt - bus, xe máy nói chung - motorbike, xe đạp - bicycle. 
Hệ thống nhận diện được cả người tham gia giao thông đối 
với các phương tiện 2 bánh hay người đi trên vỉa hè.

4. KẾT LUẬN
Thông qua nghiên cứu, nhóm tác giả đã xây dựng 

thành công mô hình thử nghiệm phát hiện vi phạm giao 
thông đi sai làn đường. Qua quá trình chạy thử nghiệm, ta 
thấy hệ thống chạy ổn định, xử lý nhanh và chính xác các 
trường hợp vi phạm giao thông đạt độ chính xác 91%.

Ngoài ra, sản phẩm của nghiên cứu cũng hướng đến xử 
phạt lỗi vượt đèn đỏ. Một số hạn chế liên quan tới điều kiện 
môi trường ánh sáng thu thập ảnh mẫu cho huấn luyện sẽ 
cần được tìm hiểu kỹ hơn để tăng độ chính xác của quá 
trình nhận dạng. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam trong Đề tài mã số DT21-22.56.
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TÓM TẮT: Nhằm nâng cao hiệu quả quá trình thiết 
kế và thi công lắp dựng, cầu đường sắt tốc độ cao 
(ĐSTĐC) thường được mô-đun hóa theo chủng loại, 
khẩu độ và kích thước tiết diện. Ngoài các yêu cầu liên 
quan tới kiến trúc, địa kỹ thuật, công nghệ thi công, 
việc lựa chọn phương án kết cấu còn phụ thuộc vào 
tải trọng áp dụng và các điều kiện giới hạn theo tiêu 
chuẩn ban hành. Nội dung bài báo tập trung phân 
tích ứng xử tĩnh của nhóm cầu dầm hộp bê tông cốt 
thép (BTCT) dự ứng lực có khẩu độ 20 m, 24 m và 
32 m chịu tác dụng của các mô hình hoạt tải theo 
tiêu chuẩn châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc. Với 
mỗi kết cấu, phản lực gối tựa, mô-men và chuyển vị 
thẳng đứng tại mặt cắt giữa dầm, chuyển vị góc xoay 
tại đầu dầm, được tính toán theo 9 mô hình hoạt tải 
khác nhau. Nghiên cứu đưa ra một số kết luận và 
khuyến cáo hữu ích trong việc lựa chọn mô hình hoạt 
tải và các điều kiện giới hạn cho tiêu chuẩn tính toán 
thiết kế cầu ĐSTĐC của Việt Nam trong tương lai.

TỪ KHÓA: Cầu đường sắt tốc độ cao, mô hình hoạt 
tải, điều kiện giới hạn, cầu dầm hộp bê tông cốt 
thép dự ứng lực, phương pháp đặt tải theo đường 
ảnh hưởng.

ABSTRACT: To improve the efficiency of the design 
and construction process, high-speed railway bridges 
(HSR bridges) are often modularized according to 
type, span, and cross-section properties. In addition 
to the architecture, geotechnical engineering, and 
construction technology requirements, the selected 
structural option also depends on the applied load 
and the limit state design according to the standards. 
This study analyzes the static behavior of prestressed 
reinforced concrete box girder bridges with a span 
of 20 m, 24 m and 32 m under the different live 
load models according to European, Japanese, and 
Chinese standards. For each structure, the support 
reaction, moment and vertical deflection at the middle, 
and the slope angle at the two ends of the beam are 
calculated with 9 different live load models. The study 

provides valuable conclusions and recommendations 
in selecting the live load model and limits states for 
the future design calculation standards of the HRS 
bridges in Vietnam.

KEYWORDS: High-speed railway bridge, live load 
model, limited conditions, prestressed reinforced 
concrete bridge.

So sánh mô hình hoạt tải và điều kiện giới hạn 
về chuyển vị áp dụng cho cầu đường sắt tốc độ cao 
theo các tiêu chuẩn khác nhau

n TS. LÊ NGUYÊN KHƯƠNG; TS. NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 
     TS. NGUYỄN VĂN ĐĂNG; ThS. NGÔ THỊ HỒNG QUẾ
     Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
ĐSTĐC giúp nâng cao hiệu quả trong lưu thông hành 

khách và vận chuyển hàng hóa. Với nhiều quốc gia phát 
triển, ĐSTĐC đóng vai trò là huyết mạch của nền kinh tế 
quốc dân, là yếu tố quan trọng của hệ thống cơ sở hạ tầng 
quốc gia. ĐSTĐC hiện đại, còn được gọi là đường sắt cao tốc 
(High Speed Railway), được định nghĩa là hệ thống đường 
sắt cho phép tàu di chuyển với tốc độ 250 km/h hoặc cao 
hơn, vượt qua khái niệm đường sắt chuyên dụng cho việc 
vận chuyển hành khách có tốc độ 200 km/h. 

Liên quan tới tiêu chuẩn tính toán thiết kế, ĐSTĐC có 
yêu cầu nghiêm ngặt về khả năng chịu lực và độ bền của 
đường ray để đảm bảo đường ray không bị biến dạng lớn 
hoặc hư hỏng trong quá trình khai thác. Ngoài ra, việc xây 
dựng hệ thống ĐSTĐC cần được đảm bảo các điều kiện liên 
quan tới môi trường sinh thái, không lấn chiếm đất nền 
canh tác (đất nông nghiệp), không giao cắt đồng mức với 
các tuyến vận tải đường bộ nhằm đảm bảo an toàn trong 
quá trình khai thác. Điều này dẫn đến phương án xây dựng 
các tuyến đường sắt trên cao là lựa chọn của nhiều quốc 
gia. Hình 1.1 thể hiện tỷ lệ phần trăm chiều dài cầu ĐSTĐC 
trên tổng chiều dài ĐSTĐC ở các quốc gia tính tới năm 2014 
[3], trong đó Trung Quốc có hơn 5.000 km là cầu ĐSTĐC 
trên tổng số gần 10.000 km ĐSTĐC. Tại Pháp, với tổng chiều 
dài 1.576 km và tốc độ thương mại cao nhất là 320 km/h, tỷ 
lệ sử dụng cầu ĐSTĐC cho các tuyến khác nhau dao động 
từ 1,3 - 32,2% [4]. Hệ thống ĐSTĐC của Đức với tổng chiều 
dài 1.265 km và tốc độ thương mại cao nhất là 300 km/h, có 
tỷ lệ sử dụng cầu là 2,7 - 12,2%. Tương tự, hệ thống ĐSTĐC 
của Ý, Tây Ban Nha và Nhật Bản, với tổng chiều dài 533 km, 
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3.143 km và 2.049 km có tỷ lệ sử dụng cầu tương ứng nằm 
trong khoảng 2,5 - 19,5% [4], 3,2% [5] và 33,3 - 61,5% [6].

Hàn Quốc
Nhật B

ản
Pháp

Trung Quốc

Tây Ban Nha
Ý Đức

0

20

40

60

80

Ph
ần

 tr
ăm

Hình 1.1: Tỷ lệ phần trăm chiều dài cầu ĐSTĐC trên tổng chiều dài 
ĐSTĐC ở các quốc gia tính tới năm 2014 [3]

Với các yêu cầu liên quan tới đất nền canh tác (đất nông 
nghiệp), không giao cắt đồng mức với các tuyến vận tải 
đường bộ nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, 
theo đánh giá của nhóm nghiên cứu, Việt Nam sẽ lựa chọn 
phương án thiết kế có tỷ lệ sử dụng cầu trên tổng chiều dài 
tuyến cao. Việc nghiên cứu đánh giá, so sánh và lựa chọn 
mô hình tải trọng cũng như các điều kiện giới hạn áp dụng 
cho cầu ĐSTĐC dựa trên kinh nghiệm thiết kế của các quốc 
gia có hệ thống ĐSTĐC phát triển vì vậy là cần thiết và có ý 
nghĩa thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang xây 
dựng hệ thống tiêu chuẩn thiết kế cầu ĐSTĐC. 

Nội dung bài báo tập trung phân tích ứng xử tĩnh của 

nhóm cầu dầm hộp BTCT dự ứng lực có khẩu độ 20 m, 24 m 
và 32 m, chịu tác dụng của các mô hình hoạt tải theo tiêu 
chuẩn châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc. Với mỗi kết cấu, 
phản lực gối tựa, mô-men và chuyển vị thẳng đứng tại mặt 
cắt giữa dầm, chuyển vị góc xoay tại đầu dầm, được tính 
toán theo 9 mô hình hoạt tải khác nhau. Nghiên cứu đưa ra 
một số kết luận và khuyến cáo trong việc lựa chọn mô hình 
hoạt tải và các điều kiện giới hạn. 

2. MÔ HÌNH TẢI TRỌNG 
ĐSTĐC nói chung được phân loại là đường sắt dành riêng 

cho vận chuyển hành khách, đường sắt hỗn hợp hành khách 
- hàng hóa nằm trên các trục chính và đường sắt liên tỉnh. 
Như vậy, sẽ có sự khác nhau về tải trọng thiết kế liên quan 
tới loại tàu và tốc độ vận hành được áp dụng cho mỗi tuyến. 
Ví dụ, các nước trong cộng đồng chung châu Âu sử dụng 
tiêu chuẩn Eurocodes [7], áp dụng các mô hình tải trọng lý 
thuyết nhằm bao quát tất cả các loại tải trọng có thể xảy ra 
trong quá trình vận hành kết nối các mạng lưới đường sắt của 
nhiều quốc gia. Nhật Bản, với vùng địa lý độc lập, lựa chọn 
mô hình tải trọng sát với tải trọng của các đoàn tàu thực tế. 
Trung Quốc sử dụng tải trọng ZK có giá trị bằng 0,8 tải trọng 
LM71 theo tiêu chuẩn châu Âu (viết tắt ZK = 0,8 LM71) cho 
các cầu trên tuyến dành riêng cho vận chuyển hành khách và 
tải trọng bằng 0,6 LM71 cho cầu đường sắt liên tỉnh [1].

Trong phần này, một số mô hình hoạt tải theo tiêu 
chuẩn Eurocodes [7], Nhật Bản [8] và Trung Quốc [9] được 
tổng hợp và sử dụng cho tính toán phản ứng tĩnh của cầu 
dầm hộp BTCT dự ứng lực với 3 loại nhịp điển hình có khẩu 
độ là 20 m, 24 m và 32 m. Đây cũng là các khẩu độ được sử 
dụng nhiều nhất cho cầu dầm tĩnh định tại Trung Quốc [1]. 
Trong phạm vi nghiên cứu của bài báo này, 9 mô hình hoạt 
tải được lựa chọn, các mô hình này được miêu tả cụ thể 
trong Hình 2.1.

Loại tải trọng Mô hình tải trọng

Mô hình LM71 
theo Tiêu chuẩn EC [7]

0.8 1.6 1.6 1.6 0.8 (1)

qvk= 80 kN/m
Qvk= 250 kN 250 kN 250 kN 250 kN

qvk= 80 kN/m

(1)

Mô hình HSLMA1 
theo Tiêu chuẩn EC  [7]

Mô hình HSLMB 
theo Tiêu chuẩn EC [7]
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Loại tải trọng Mô hình tải trọng

Mô hình tàu Thalys [10]

Mô hình CRH380BL 
- tàu chở khách 
của Trung Quốc [11]

Mô hình ZK 
theo Tiêu chuẩn 
Trung Quốc [9]

∞ 0.8 1.6 1.6 1.6 0.8

64 kN/m 64 kN/m

4 x 200 kN/m

∞

Mô hình N 
- Tiêu chuẩn Nhật Bản [8] 2.2

13.5 13.513.5 13.5

Japan

Load model N

160 160 160 160 160 160 160 160 160

13.5
2.2 2.2 2.8 2.2 6.3 2.2 2.8 2.2 6.3 2.2 2.82.8 2.2 6.3

160 160 160 160 160

Mô hình P 
- Tiêu chuẩn Nhật Bản [8]

3.5 2.2 12.1 3.5 2.2 12.1 2.2 3.5 2.2 12.1 2.2 3.5 2.2

170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

Load Model P - 2

2.22.2

20 20 2020 20

170

Hình 2.1: Các mô hình hoạt tải tiêu chuẩn sử dụng trong nghiên cứu

3. ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TẢI TRỌNG LIÊN KẾT CẤU
Cầu dầm hộp BTCT dự ứng lực là một trong những phương án thiết kế phổ biến được lựa chọn cho cầu ĐSTĐC ở nhiều 

nước trên thế giới do khả năng chịu lực, ổn định xoắn. Các nhịp ngắn dưới 40 m được đúc sẵn và lắp dựng trên công trường, 
cho phép rút ngắn thời gian thi công. Nhóm nghiên cứu lựa chọn 3 loại cầu có khẩu độ phổ biến được sử dụng cho hệ thống 
ĐSTĐC của Trung Quốc là 20 m, 24 m và 32 m để so sánh ứng xử tĩnh của cầu dưới tác dụng của các mô hình hoạt tải. Thông 
số kích thước tiết diện của cầu được tổng hợp tại Bảng 3.1. Các thông số này được tham khảo qua nghiên cứu tổng hợp của 
Yan và các cộng sự [1]. 

Bảng 3.1. Kích thước sơ bộ tiết diện mặt cắt ngang dầm dạng hộp [1]

Chiều dài nhịp (m) H(m) W1(m) W2(m) T1(m) T2(m) T3(m)

20 2,45 12 5,8 0,3 0,45 0,28

24 3,05 12 5,5 0,3 0,45 0,28

32 3,05 12 5,5 0,3 0,45 0,28
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Trong phạm vi bài báo, các phản ứng tĩnh của cầu khi chịu ảnh hưởng của đoàn hoạt tải tiêu chuẩn như Hình 2.1 sẽ được tính 
toán và so sánh nhằm đưa ra một số kết luận về mô hình hoạt tải theo các tiêu chuẩn khác nhau. Các phản ứng tĩnh (chuyển vị 
thẳng đứng và chuyển vị góc xoay) phụ thuộc vào đặc trưng hình học của mặt cắt dọc theo trục cầu nên mô hình sử dụng phần 
tử dầm có mô-men kháng uốn I, diện tích mặt cắt ngang A và đặc trưng vật liệu là mô-đun đàn hồi E. Các thông số hình học và 
vật liệu sử dụng cho mô hình tính được tổng hợp trong Bảng 3.2. Mô hình tải trọng và kết quả được thực hiện trên phần mềm 
KD-Railway [13]. Phần mềm KD-Railway có giao diện được phát triển bởi ngôn ngữ C# và Python, tích hợp các thư viện tính toán 
kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn trên nền mã nguồn mở Cast3M. Tính chính xác của phần mềm KD-Railway đã được 
kiểm chứng dựa trên các so sánh với kết quả thí nghiệm và kết quả mô phỏng trên phần mềm thương mại Midas.

Bảng 3.2. Các đặc trưng hình học và vật liệu sử dụng trong mô phỏng

I (m4) A (m2) E (GPa)

L = 20m 6,6 7,88 37,28

L = 24m 10,46 7,65 37,28

L = 32m 10,46 7,65 37,28

Mục tiêu của nghiên cứu là so sánh phản ứng tĩnh của cầu theo các mô hình tải trọng tiêu chuẩn khác nhau nên kết quả 
nội lực và chuyển vị không được nhân với hệ số an toàn hoặc hệ số động. Các đáp ứng tĩnh do mô hình hoạt tải gây ra được 
tính toán theo phương pháp xếp tải trên đường ảnh hưởng cho 2 làn tàu chạy song song. Phương pháp xếp tải trên đường 
ảnh hưởng được phần mềm xử lý qua các vòng lặp có bước xếp tải bằng 10 cm (tải trọng được đặt lần lượt theo các vị trí trên 
cầu theo bước nhảy 10 cm). Phụ thuộc vào chiều dài cầu, vị trí và chiều dài mô hình tải trọng mà số bước chạy được tính toán 
và lập trình tự động trên phần mềm KD-Railway. Kết quả đạt được là vị trí đoàn tàu (vị trí xếp tải) cho phản ứng tĩnh đạt giá 
trị bất lợi nhất (giá trị tuyệt đối lớn nhất) theo các tiêu chí về nội lực và biến dạng.

4. PHÂN TÍCH ỨNG XỬ CỦA CẦU THEO CÁC MÔ HÌNH HOẠT TẢI TIÊU CHUẨN
Bảng 4.1 tổng hợp kết quả phản lực gối tựa, mô-men và chuyển vị thẳng đứng tại mặt cắt giữa nhịp, chuyển vị xoay tại 

mặt cắt ở hai đầu dầm cho 9 trường hợp tải trọng ứng với 3 cầu có khẩu độ khác nhau. Hình 4.1 mô tả tỷ lệ đáp ứng của kết 
cấu được chuẩn hóa theo kết quả nhận được bằng mô hình tải trọng CRH380BL, giúp chúng ta quan sát được mối tương 
quan về phản lực gối tựa (Hình 4.1a), mô-men tại mặt cắt giữa dầm (Hình 4.1b), chuyển vị thẳng đứng tại mặt cắt giữa dầm 
(Hình 4.1c) và chuyển vị góc xoay tại mặt cắt đầu dầm (Hình 4.1d).

Bảng 4.1. Phản lực gối tựa (R), mô-men (M) tại mặt cắt giữa dầm, chuyển vị thẳng đứng (d) 
tại mặt cắt giữa dầm, chuyển vị góc xoay (r) tại đầu dầm

  Span L = 32 m Span L = 24 m Span L = 20 m
Mô hình
hoạt tải

R
kN

M 
kNm

d
mm

r 
%0

R
kN

M 
kNm

d
mm

r 
%0

R
kN

M 
kNm

d
mm

r 
%0

LM71 3592 27558 8,25 0,72 2928 16646 3,06 0,325 2589 12150 1,68 0,199

ZK 2874 22057 6,62 0,59 2343 13317 2,45 0,26 2072 9720 1,35 0,159

0,4LM71 1437 11023 3,33 0,295 1171 6658 1,22 0,13 1036 4860 0,67 0,079

HSLMA1 1423 9277 2,72 0,25 1217 6168 1,12 0,118 1095 4820 0,67 0,079

HSLMB 1727 12580 3,86 0,34 1339 7140 1,34 0,145 1148 4930 0,70 0,084

THALYS 1487 9863 2,89 0,26 1244 6496 1,19 0,126 1125 5030 0,71 0,083

CRH380BL 1248 8209 2,41 0,22 1056 5434 0,99 0,104 949 4226 0,59 0,07

NJ 1600 12336 3,79 0,34 1280 7129 1,39 0,145 1120 4960 0,70 0,081

PJ 1360 9233 2,68 0,25 1020 6173 1,12 0,118 850 4820 0,69 0,079
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Từ kết quả đạt được, một số nhận định sau được rút ra:
- Các mô hình tải trọng NJ, PJ của Nhật Bản, mô hình 

HLSMA1, HSLMB, mô hình tàu thực Thalys và mô hình 0,4 
LM71 cho kết quả sát với tải trọng tàu vận hành của Trung 
Quốc (CRH380BL) khi tỷ lệ chuẩn hóa phản ứng tĩnh của 
các mô hình này xấp xỉ 1, đặc biệt cho cầu có khẩu độ nhịp 
L = 20 m. 

- Với cầu có khẩu độ lớn hơn, các tỷ lệ chuẩn hóa 
này vẫn không thay đổi nhiều đối với mô hình PJ, Thalys, 
HSLMA1. Điều này cho thấy ảnh hưởng của các mô hình 
tải trọng tàu thực đang vận hành tại châu Âu, Nhật Bản và 
Trung Quốc có mối tương quan nhất định. 

- Tải thiết kế ZK (tương ứng 0,8 LM71) cho đáp ứng lớn 
hơn 2 lần tải trọng tàu đang hoạt động (cho cả 3 loại tàu 
thực tế ở châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc) nên mô hình 
hoạt tải tiêu chuẩn hiện tại được sử dụng ở châu Âu và 
Trung Quốc được xem là an toàn.

- Xem xét chấp nhận biên độ an toàn với mô hình tải 
trọng 0,4 LM71 làm tải trọng thiết kế cho cầu dầm hộp, nhịp 
giản đơn trên tuyến đường dành riêng cho hành khách, với 
chiều dài nhịp 20 m, 25 m và 30 m. 

LM
71 ZK

0.
4L

M
71

H
SL

M
A

1

H
SL

M
B

TH
A

LY
S N

J PJ

Mô hình hoạt tải

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

T
ỷ 

lệ
 c

hu
ẩn

 h
óa

Phản lực gối tựa

a)

LM
71 ZK

0.
4L

M
71

H
SL

M
A

1

H
SL

M
B

TH
A

LY
S N

J PJ

Mô hình hoạt tải

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

T
ỷ 

lệ
 c

hu
ẩn

 h
óa

Mô men tại mặt cắt giữa dầm

b)

LM
71 ZK

0.
4L

M
71

H
SL

M
A

1

H
SL

M
B

TH
A

LY
S N

J PJ

Mô hình hoạt tải

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

T
ỷ 

lệ
 c

hu
ẩn

 h
óa

Chuyển vị thắng đứng lớn nhất

c)

LM
71 ZK

0.
4L

M
71

H
SL

M
A

1

H
SL

M
B

TH
A

LY
S N

J PJ

Mô hình hoạt tải

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5
T

ỷ 
lệ

 c
hu

ẩn
 h

óa
Chuyển vị góc xoay đầu dầm

d)
Hình 4.1: Tỷ lệ đáp ứng của kết cấu chuẩn hóa 

theo mô hình đoàn tàu CRH380BL

Qua so sánh này, chúng ta thấy rõ hơn quan điểm tính 
toán và lựa chọn mô hình tải trọng lý thuyết theo tiêu chuẩn 
Trung Quốc. Họ chấp nhận lựa chọn mô hình tải trọng chỉ 
bằng 0,8 LM71 với mục tiêu sử dụng ĐSTĐC là phương tiện 
vận chuyển hành khách với các mô hình đoàn tàu thực có 
tải trọng trung bình chỉ bằng 0,4 LM71. Việt Nam có thể 
tham khảo quan điểm lựa chọn mô hình tải trọng này để 
xây dựng mô hình tải trọng tiêu chuẩn áp dụng cho dự án 
ĐSTĐC trong tương lai.

5. KẾT LUẬN
Quy mô và tốc độ xây dựng của ĐSTĐC đang ngày một 

phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó tỷ lệ sử 
dụng cầu cho ĐSTĐC ở nhiều nước, đặc biệt là Nhật Bản 
và Trung Quốc, trong đó nhiều tuyến có tổng chiều dài 
cầu ĐSTĐC lên tới 95% tổng chiều dài tuyến. Cầu ĐSTĐC 
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mang lại nhiều lợi thế về khả năng chịu lực so với đường 
sắt thông thường khi vượt qua các vùng đất yếu, bảo vệ 
được môi trường sinh thái khi không sử dụng đất nền canh 
tác, không giao cắt đồng mức với các tuyến đường bộ. Việc 
nghiên cứu, cập nhật và ứng dụng các tiêu chuẩn thiết kế 
cầu ĐSTĐC có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng bộ 
tiêu chuẩn ĐSTĐC cho Việt Nam trong thời gian tới.

Các kết quả cụ thể đã đạt được trong nghiên cứu:
- Tổng hợp 9 mô hình hoạt tải theo tiêu chuẩn 

Eurocodes, Nhật Bản và Trung Quốc;
- Mô phỏng và tính toán 3 cầu BTCT dự ứng lực dạng 

dầm hộp có khẩu độ là 20 m, 24 m, 32 m chịu tác động 
tĩnh của 9 mô hình hoạt tải theo phương pháp xếp tải trên 
đường ảnh hưởng;

- So sánh điều kiện giới hạn về độ võng giữa dầm và 
góc xoay đầu dầm giữa tiêu chuẩn châu Âu, Nhật Bản và 
Trung Quốc.

Các mô hình hoạt tải NJ, PJ của Nhật Bản, HSLMA1, 
HSLMB, Thalys, 0,4 LM71 cho kết quả sát với mô hình đoàn 
tàu thực tế CRH380BL của Trung Quốc, điều đó chứng minh 
ảnh hưởng của các mô hình tải trọng tàu thực đang vận 
hành tại châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc có mối tương 
quan nhất định. Kết quả so sánh thể hiện tải thiết kế ZK 
(tương ứng 0,8 LM71) theo tiêu chuẩn Trung Quốc cho đáp 
ứng lớn hơn 2 lần tải trọng tàu đang hoạt động (cho cả 3 
loại tàu thực tế ở châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc). Trên 
cơ sở đó, mô hình tải trọng 0,6 LM71 được khuyến nghị 
là tải trọng thiết kế cho cầu dầm hộp BTCT, nhịp đơn giản 
trên  tuyến đường dành riêng cho hành khách, với chiều dài 
nhịp 20 m, 24 m và 32 m. Các điều kiện giới hạn về độ võng 
giữa dầm và chuyển vị xoay đầu dầm được kiểm chứng 
theo cả 3 tiêu chuẩn. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học Công nghệ GTVT trong Đề tài mã số ĐTTĐ2021-25.
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TÓM TẮT: Môi trường từ lâu đã không còn là vấn đề 
riêng của một quốc gia mà là vấn đề cấp bách của 
toàn thế giới. Cảng biển đóng vai trò then chốt trong 
việc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Không 
nằm ngoài xu hướng chung, Việt Nam cũng đang 
hướng tới phát triển cảng biển bền vững, xây dựng 
mô hình cảng biển xanh, thân thiện với môi trường 
mà vẫn đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Bài 
báo nghiên cứu thuật toán tính toán lượng phát thải 
khí CO2 và mức tiêu hao năng lượng với từng mô hình 
cảng container. Nghiên cứu được thử nghiệm trên 
dữ liệu thu thập từ các cảng container chính tại Hải 
Phòng. Kết quả thử nghiệm cho thấy, thuật toán hoạt 
động hiệu quả và ổn định, đạt độ chính xác cao, khá 
đồng nhất với các phương pháp tính toán khác.

TỪ KHÓA: Tính toán lượng phát thải CO2, mức tiêu 
hao nhiên liệu, mô hình cảng container.

ABSTRACT: The environment has long been no 
longer a country problem but an urgent problem 
of the world. Seaports play a crucial role in the 
socio-economic development of Vietnam. Not 
out of the general trend, Vietnam is also moving 
towards sustainable seaport development, building 
a green and environmentally friendly container 
terminal layouts while ensuring economic growth. 
This paper studies the algorithm to evaluate CO2 
emissions and energy consumption for each 
container terminal layouts. The study was used on 
data collected from the primary container ports in 
Hai Phong. The test results show that the algorithm 
works efficiently and stably, with high accuracy, 
consistent with other calculation methods.

KEYWORDS: Evaluate, CO2 emissions, energy 
consumption, container terminal layouts.

Nghiên cứu thuật toán xác định lượng khí thải CO2 
và năng lượng tiêu hao dựa trên mô hình xây dựng 
cảng container

n ThS. HUỲNH TẤT MINH; ThS. PHAN MINH TIẾN
     Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

cạnh tranh không ngừng tăng cao, các nhà khai thác cảng 
đang tập trung vào việc phát triển bền vững của các cảng 
container [1, 2]. Hai trong số những vấn đề cấp bách cần 
giải quyết hiện nay là ô nhiễm môi trường và sự nóng lên 
toàn cầu [3, 4]. Do đó, việc giảm thiểu phát thải khí CO2 và 
giảm tiêu hao năng lượng tại các cảng container là vô cùng 
cần thiết. Việc này sẽ giảm thiểu những tác động xấu đến 
môi trường [5]. 

Trong bài báo này, nhóm nghiên cứu sẽ đánh giá mức 
tiêu thụ năng lượng và việc phát thải khí CO2 tại các cảng 
container dựa trên cách bố trí của một số cảng container 
chính ở Hải Phòng. Kết quả thực nghiệm sẽ được đối chiếu 
với các phương pháp nghiên cứu khác để đánh giá hiệu 
quả của thuật toán cũng như khả năng ứng dụng thực tế.

2. MÔ HÌNH THUẬT TOÁN
2.1. Đánh giá mức tiêu hao năng lượng
Mức tiêu hao năng lượng được tính toán dựa trên 

nhiên liệu và điện năng sử dụng với mỗi máy móc quản lý 
container tại cảng trong một khoảng thời gian nhất định. 
Những máy móc này được phân thành ba nhóm chính 
là: cần cẩu container (container cranes), đầu xe container 
(head trucks) và thiết bị xếp dỡ container (handling 
container equipment) tại bãi như cần cẩu xếp tự động 
(automatic stacked crane), máy bốc dỡ container bằng xe 
nâng bên trong (straddle carrier), xe nâng (reach stacker) 
và xe nâng hạ bên hông (side loader). Năng lượng sử dụng 
ở mỗi cảng container được lấy từ điện năng, nhiên liệu, hầu 
hết là từ dầu diesel. Phương pháp thu thập dữ liệu là thống 
kê hiệu quả hoạt động của các thiết bị này trong vòng một 
năm bao gồm các loại thông tin sau:

- Thông số kỹ thuật của thiết bị và các dữ liệu khả dụng. 
Dữ liệu này bao gồm số lượng thiết bị xếp dỡ container 
tại các bến cảng, thông số kỹ thuật (nguồn gốc xuất xứ, 
tải trọng, năm sản xuất và mức tiêu hao nhiên liệu) và dữ 
liệu khả dụng của chúng (số giờ hoạt động của mỗi thiết 
bị xếp dỡ container và các thiết bị khả dụng trong một 
năm). Những thiết bị khả dụng được tính toán dựa trên số 
giờ hoạt động trong một năm trừ đi thời gian nghỉ và bảo 
dưỡng cần thiết của chúng.

- Nhiên liệu và điện năng tiêu thụ. Dữ liệu này bao gồm 
mức tiêu thụ dầu diesel (lít) và điện năng tiêu thụ (kWh). 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cảng container được coi là trung tâm logistics giữa vận 

tải đường biển và đường bộ, cho thấy được tầm quan trọng 
tuyệt đối trong hoạt động thương mại đường biển. Với sự 
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Dữ liệu này được thu thập dựa trên ghi nhận hoạt động 
của từng thiết bị xếp dỡ container tại cảng. Trường hợp 
không có dữ liệu sao lưu, mức tiêu hao nhiên liệu sẽ được 
tính toán dựa trên các yếu tố tiêu thụ của mỗi thiết bị xếp 
dỡ container. 

Sau khi dữ liệu được thu thập và tổng hợp, năng 
lượng tiêu thụ ở cảng container được tính toán dựa trên 
công thức số 1. Công thức này sẽ tính tổng năng lượng 
tiêu thụ của các cần cẩu container (container cranes), đầu 
xe container (head trucks) và thiết bị xếp dỡ container 
(handling container equipment). 

Eport = Ecc + Ech + Eht (1)
Công thức số 2 được sử dụng để tính toán năng 

lượng sử dụng bởi các thiết bị xếp dỡ container (handling 
container equipment) tại bãi như cần cẩu xếp tự động 
(automatic stacked crane), máy bốc dỡ container bằng xe 
nâng bên trong (straddle carrier), xe nâng (reach stacker) và 
xe nâng hạ bên hông (side loader).

Ech = Easc + Ertg + Esc + Ers + Esl (2)
Năng lượng tiêu thụ cho mỗi thiết bị được tính toán bởi 

công thức số 3 dựa trên thời gian khả dụng nhân với mức 
nhiên liệu tiêu thụ.

ET = UT x FC (3)
Bảng 2.1. Mức năng lượng tiêu thụ cho từng thiết bị 

xếp dỡ container. Số liệu được sử dụng dựa trên 
các nghiên cứu trước đó [6,7,8]

Nguồn năng lượng Loại thiết bị Mức tiêu thụ

Dầu diesel

Rubber-tired gantry 
cranes (RTGs) 1,32 L/move

Straddle carrier (SC) 3,50 L/km;
0,80 L/move

Terminal head 
trucks (TT) 3,23 L/km

Automated terminal 
tractor (ATT) 1,67 L/km

Reach stacker/top 
(RS) 5,00 L/km

Năng lượng điện

Quay crane (Qc) 6,00 kWh/move; 
2,77 L/move

Ship to shore (STS) 6,70 kWh/move
Automated Stacking 
crane (ASC) 5,00 kWh/move

Trong đó: 
Eport - Năng lượng tiêu thụ ở cảng container;
Ecc - Năng lượng tiêu thụ bởi container cranes;
Ech - Năng lượng tiêu thụ bởi thiết bị xếp dỡ container;
Ett - Năng lượng tiêu thụ bởi xe tải của cảng;
Easc - Năng lượng tiêu thụ bởi cần cẩu xếp tự động;
Esc - Năng lượng tiêu thụ bởi straddle carriers;
Ers - Năng lượng tiêu thụ bởi reach stackers;
Esl - Năng lượng tiêu thụ bởi side loaders;

ET - Năng lượng tiêu thụ bởi từng thiết bị xếp dỡ 
container;

UT - Thiết bị khả dụng trong 1 năm hoạt động;
FC - Mức nhiên liệu tiêu thụ bởi thiết bị xếp dỡ container.
2.2. Đánh giá lượng phát thải CO2
Phương pháp tính toán lượng xả thải khí CO2 tại cảng 

container được tiến hành bằng hai cách: dựa trên năng 
lượng tiêu thụ và dựa trên phương thức vận hành. Tính 
toán lượng phát thải CO2 dựa trên năng lượng tiêu thụ 
nhân với dữ liệu phát thải trên mỗi thiết bị. Phương pháp 
này yêu cầu dữ liệu lưu trữ của nhiên liệu và điện năng tiêu 
thụ từ phía quản lý cảng container. Cách thứ hai là dự đoán 
lượng xả thải CO2 dựa trên phương thức vận hành, lượng 
xả thải gây ra bởi quá trình trung chuyển tại cảng container 
được lưu chú. Đây là phương pháp được giới thiệu bởi Van 
Duin (2011) hướng đến tối giản việc sử dụng dữ liệu sao lưu 
từ các cảng container để đánh giá lượng phát thải trong vĩ 
mô [7]. Các biến số đầu vào ở phương pháp này cần phải 
đạt được các yêu cầu sau:

- Tổng lượng container trong một năm: Trong mô hình 
hiệu năng này, lượng container khả dụng được lưu lại đều 
có thể dẫn chứng được.

- Quá trình vận chuyển hàng hóa: Phương thức vận 
hành phải liên quan tới việc phân phối tổng số lượng 
container dựa trên các phương thức khác nhau. Quá trình 
xếp dỡ container và tuyến đường của chúng xác định dựa 
trên phương thức vận hành mà chúng sử dụng. 

- Quá trình trung chuyển: Quá trình trung chuyển dựa 
trên các phương thức vận hành khác nhau. Quá trình di 
chuyển container, loại thiết bị được sử dụng và phương 
thức vận hành là một phần của quá trình trung chuyển.

- Mô hình cảng: Năng lượng tiêu thụ bởi các thiết bị 
dựa vào khoảng cách và từ các phương pháp phụ. Theo đó, 
vị trí cảng container quyết định các yếu tố đã nêu ở trên. 
Từng cảng vận hành các mô hình riêng biệt nên các khoảng 
này cũng dựa trên các vị trí đặt thiết bị khác nhau ở mỗi 
cảng. Do đó, năng lượng sử dụng được dự đoán ở mỗi cảng 
sẽ khác nhau. Hệ thống khoảng cách Mahattan sẽ được sử 
dụng để tính toán.

Hệ thống tính toán sử dụng các kết quả đã tính toán 
trước đó về các hoạt động làm việc của cảng và mức tiêu 
thụ nhiên liệu. Các kết quả này cũng không được xem xét 
như các biến đầu vào. Hoạt động lưu chuyển container là 
những hoạt động được xem xét cho những tính toán này. 
Các hoạt động vận chuyển bởi xe tải là những biến cần 
thiết cần thêm vào. Các phương thức bởi các thiết bị khác 
như: cần trục dàn, cần cẩu xếp dỡ, RTG hoặc các thiết bị xếp 
dỡ container khác. Sau khi cân nhắc các phương thức vận 
hành, tổng lượng khí thải CO2 tại cảng container sẽ được dự 
đoán bởi lượng khí thải gây ra từ các thiết bị nêu trên và các 
quá trình vận chuyển phụ khác (công thức 4, 5 và 6). 

Bảng 2.2. Yếu tố phát thải sử dụng cho các thiết bị xếp dỡ container và động cơ phụ của tàu

Nguồn năng lượng Lượng phát thải CO2 Nguồn tham khảo

Dầu diesel công nghiệp 2,67 kg/L IPCC 2006 [10]

Điện năng hòa lưới 0,84 kg/kWh EVN [11]
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Hình 2.1: Các mô hình cảng phổ biến
  (4)

Vy = ny*(Cy + cy + Xy)  (5)
py = ny*(py)  (6)
Trong đó:
Wx - Lượng khí thải CO2 tạo ra tại cảng x;
Vij - Lượng dầu diesel tiêu thụ (lít) thiết bị i theo 

phương thức j;

FD - Nhân tố phát thải CO2 từ dầu diesel (kg/lít = 2,65);
Pij - Điện năng tiêu thụ (kWh) bởi thiết bị I theo 

phương thức j;
fE - Nhân tố phát thải CO2 (kg/kWh = 0,832);
n(i,j) - Số vòng hoạt động của thiết bị I theo phương 

thức j;
C(i.j) - Lượng tiêu hao thông thường từng vòng theo lít;
c(i,j) - Lượng tiêu hao khác từng km theo lít;
X(ij) - Khoảng cách đạt được của thiết bị I theo phương 

thức j;
pij - Lượng tiêu hao thông thường theo kWh;
i - Loại phương thức;
T - Cảng container.
Trong nghiên cứu này, các yếu tố phát thải của dầu 

diesel được thu thập từ The guidelines of the nationwide 
greenhouse gas inventory phát hành bởi IPCC 2006 hoặc 
the Intergovernment Panel on Climate Change [12]. 

Bảng 2.3. Thông số cơ bản của bến cảng cần thực nghiệm

Đặc điểm 
HICT

(Haiphong International Container Terminal)
Nam Dinh Vu Port

Loại thiết kế Song song Song song
Lượng container thông qua 684.336 TEU/năm 270.000 TEU/năm

Cầu cảng
Dài (m) 750 220

Rộng (m) 50 20
Sâu (m) 16 85

Bãi container
Diện tích 750 200

Số lượng thiết bị
Rubber-tired gantry crane 24 12

Ship to shore crane 6 4
Head truck 30 12

Reach stacker 2 6
Side loader 2 -

Điểm đặc trưng Sử dụng năng lượng điện cho RTG crane Sử dụng nhiên liệu hóa thạch

Hình ảnh vệ tinh

3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
Để thuận tiện cho việc thử nghiệm, nghiên cứu sử dụng các dữ liệu ước tính và thực tế tại hai cảng lớn ở Hải Phòng là 

cảng container quốc tế Lạch Huyện và cảng Nam Đình Vũ. Hình 3.1 mô tả tổng quan tình hình xả thải khí CO2 năm 2021 tại 2 
cảng này. Hình 3.2 mô tả thống kê mức độ xả thải khí CO2 năm 2021 với các thiết bị xếp dỡ chính tại cảng HICT và Nam Đình Vũ.
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Hình 3.1: Tổng quan sự phát thải tại cảng HICT 
và Nam Đình Vũ năm 2021

Hình 3.2: Tổng quan sự phát thải CO2 từ các thiết bị xếp dỡ 
tại cảng HICT và Nam Đình Vũ năm 2021

4. KẾT LUẬN
Mục tiêu của bài báo đạt được bằng cách sử dụng thuật 

toán để xác định lượng khí thải CO2 phát ra và năng lượng 
tiêu thụ dựa trên mô hình thiết kế của mỗi cảng biển. Tại 
Hải Phòng, tất cả các cảng đều có chung kiểu thiết kế, ở đây 
nhóm nghiên cứu lựa chọn 2 cảng lớn là HICT và Nam Đình 
Vũ. Năng lượng tiêu thụ được tính toán dựa trên nhiên liệu 
và điện năng sử dụng với mỗi máy móc quản lý container, 
xác định lượng xả thải CO2 dựa trên phương thức vận hành, 
lượng xả thải gây ra bởi quá trình trung chuyển tại cảng 
container. Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng khí thải CO2 
tại các cảng là khá cao do hầu hết các cảng đều sử dụng 
nhiên liệu hóa thạch và công nghệ chưa bắt kịp với các 
cảng tiên tiến trên thế giới, mặc dù HICT có áp dụng thiết 
bị hiện đại sử dụng năng lượng điện nhưng chỉ chiếm tỷ 
trọng nhỏ so với hệ thống trang bị chính tại cảng. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam trong Đề tài mã số DT21-22.78.
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TÓM TẮT: TNGT là một trong những vấn đề luôn 
được quan tâm nhiều trên thế giới cũng như ở Việt 
Nam. Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, hàng năm cả 
nước có trên 8.000 người tử vong, hàng ngàn người 
bị thương tật vĩnh viễn do TNGT, mà không ít trong 
số đó là trẻ em, học sinh, sinh viên. Mục đích của 
nghiên cứu này nhằm phân tích hành vi chạy quá tốc 
độ trong lứa tuổi học sinh sinh viên bằng cách áp 
dụng lý thuyết hành vi hoạch định (TPB). Nghiên cứu 
thực hiện 222 mẫu phỏng vấn được thiết kế theo các 
nhân tố tiềm ẩn trong TPB. Kết quả nghiên cứu này 
chỉ ra rằng, nhân tố thái độ và nhận thức kiểm soát 
hành vi tác động rõ ràng đến hành vi chạy quá tốc 
độ trong giới trẻ.

TỪ KHÓA: Hành vi chạy quá tốc độ, học sinh sinh 
viên, lý thuyết hành vi hoạch định.

ABSTRACT: Traffic accidents are one of the 
significant concerns in Vietnam. According to the 
National Traffic Safety Committee, over 8,000 
people die every year, and thousands are permanently 
injured due to traffic accidents, many of which are 
children and adolescents. This study aims to analyze 
speeding behaviour in school-age students by 
applying the Theory of Planned Behaviour (TPB). The 
research carried out 222 interview samples designed 
according to latent factors in TPB. This study shows 
that attitude and perceived behavioural control affect 
significantly speeding behaviour in young people.

KEYWORDS: Speeding behavior, adolescents, theory 
of planned behaviour.

Ứng dụng lý thuyết hành vi hoạch định
phân tích hành vi chạy quá tốc độ 
của những người trẻ tuổi 

n LƯƠNG CÔNG PHỤNG; MAI MINH HOÀNG; PGS. TS. CHU CÔNG MINH
      Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

TNGT. Theo đó, nếu tăng tốc độ trung bình lên 5% thì TNGT 
tăng 10% và TNGT nghiêm trọng chết người tăng 20% [2]. 
Tai nạn đối với đối tượng trẻ tuổi từ 18 - 27 tuổi chiếm 27% 
tổng số vụ TNGT trên cả nước, đáng chú ý hơn mỗi năm có 
tới 2.000 trẻ em thiệt mạng vì TNGT, trong đó học sinh cấp 
3 có liên quan tới 90% tổng số vụ TNGT của trẻ em (3). Mục 
đích của nghiên cứu này nhằm sử dụng lý thuyết hành vi 
hoạch định phân tích hành vi chạy quá tốc độ đối với đối 
tượng là học sinh, sinh viên.

Làn đường Chuyển hướng Tốc độ Tránh Vượt Rượu, bia
0%

5%

10%

15%

20%

25%
23.72%

9.91%

7.42%

2.13%

5.19%

2.26%

Hình 1.1: Thống kê nguyên nhân gây TNGT do con người giai đoạn 
2016 - 2020 (theo số liệu thống kê của Bộ Công an (Cục CSGT))

2. LÝ THUYẾT HÀNH VI HOẠCH ĐỊNH (TPB)
Một trong những mô hình tâm lý xã hội được sử dụng 

rộng rãi để để xác định hành vi của con người là lý thuyết 
hành vi hoạch định (TPB). TPB được mở rộng từ lý thuyết 
hành động hợp lí (TORA) được phát triển bởi Ajzen (1991) 
[4]. Hiện tại, TPB được coi là một lý thuyết tốt nhất để dự 
đoán về hành vi con người vì nó cung cấp các yếu tố tiềm 
năng để xác định hành vi. Trong mô hình TPB, hành vi được 
dự đoán bằng ý định và nhận thức kiểm soát hành vi, trong 
đó ý định được dự đoán bởi 3 yếu tố. Thứ nhất, thái độ đối 
với hành vi là sự đánh giá thuận lợi hay không thuận lợi về 
hành vi được xét đến. Yếu tố thứ hai, chuẩn chủ quan liên 
quan đến áp lực từ những người khác như các thành viên 
trong gia đình và bạn bè đó là những người có ảnh hưởng 
đến khả năng thực hiện hành vi của họ. Cuối cùng, nhận 
thức kiểm soát hành vi yếu tố này nói lên mức độ nhận thức 
dễ dàng hay khó khăn trong việc thực hiện hành vi. Trong 
lĩnh vực giao thông, đa số các nghiên cứu đều áp dụng TPB 
để giải thích cho hành vi, cụ thể để hiểu ý định tăng tốc của 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ở Việt Nam, TNGT là một trong những vấn đề phức tạp 

được mọi người quan tâm rất nhiều. Theo thống kê của Cục 
CSGT (Bộ Công an), trong giai đoạn 5 năm (2016 - 2020), cả 
nước xảy ra 93.938 vụ, 39.873 người chết, 77.743 người bị 
thương [1]. So với giai đoạn 5 năm (2011 - 2015), cả 3 tiêu 
chí đều giảm nhưng vẫn còn là một con số cao. Có thể nói 
hành vi chạy quá tốc độ dẫn đến TNGT là một trong các 
hành vi vi phạm phổ biến. Theo nghiên cứu chung của thế 
giới (2013) chỉ ra rằng có mối quan hệ rõ ràng giữa tốc độ và 
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người lái xe các yếu tố dự đoán trong TPB bao gồm thái độ, 
chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi được áp 
dụng để đánh giá lí do tại sao người lái xe lại chọn tốc độ 
cao khi tham gia giao thông.

Hình 2.1: Lý thuyết hành vi hoạch định (TPB)

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Thiết kế thang đo cho các nhân tố tiềm ẩn
Các nhân tố tiềm ẩn như thái độ, chuẩn chủ quan, nhận 

thức kiểm soát hành vi, ý định thực hiện hành vi và hành vi là 
các nhân tố nền tảng trong lý thuyết hành vi hoạch định (Ajzen 
1991). Trong đó, các câu hỏi về thái độ 10 câu hỏi, chuẩn chủ 
quan 4 câu hỏi, nhận thức kiểm sát hành vi 4 câu hỏi được đo 
lường dựa trên cơ sở của nghiên cứu trước đây [5].

Ý định thực hiện hành vi gồm 5 câu hỏi dựa trên nghiên 
cứu thí điểm và tình hình giao thông tại Việt Nam. Đối với 
thang đo hành vi chạy quá tốc độ sử dụng thang đo 5 điểm; 
được thiết kế phù hợp với ý định để tăng độ tương thích 
cho thang đo, với điểm số càng thấp thì ít có xu hướng chạy 
quá tốc độ, nếu điểm số càng cao thì xu hướng chạy quá 
tốc độ càng nhiều.

3.2. Phạm vi nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, số lượng mẫu phỏng vấn là 222 

mẫu. Đối tượng được thực hiện chính trong cuộc nghiên 
cứu này gồm học sinh, sinh viên trong và ngoài khu vực TP. 
Hồ Chí Minh.

3.3. Phương pháp phân tích
Quy trình phân tích được thực hiện 7 bước sau:

Hình 3.1: Quy trình phân tích mô hình SEM

Trong đó:
- Bước 1: Cơ sở lý thuyết được dựa trên thống kê tình 

hình TNGT trong giai đoạn (2016 - 2020) cùng với những 
nguyên nhân gây tai nạn phổ biến trên cả nước.

- Bước 2: Thống kê mô tả:
Mô tả tổng quát về đặc điểm của mẫu nghiên cứu và 

kết quả khảo sát có được. 
- Bước 3: Phân tích nhân tố khám phá EFA:
Phân tích EFA được tiến hành để kiểm tra mức độ hội 

tụ của từng thang đo, các điều kiện sau đây cần phải được 
đảm bảo theo Multivariate Data Analysis: Hệ số tải nhân tố 
(Factor loading) ≥ 0,3 Hệ số Bartlett < 0,05 Hệ số KMO ≥ 
0,05 Tổng phương sai trích ≥ 50% Trị số Eigenvalues của các 
nhân tố ≥1

- Bước 4: Kiểm tra độ tin cậy: 
Hệ số Cronbach's alpha được sử dụng để đo lường độ 

tin cậy của thang đo, mục đích nhằm đảm bảo các câu hỏi 
đều phản ánh được khái niệm của các nhân tố tiềm ẩn. Các 
khái niệm biến quan sát được chấp nhận phải đảm bảo 
các giá trị: Hệ số cronbach alpha ≥ 0,6 (Hoàng Trọng, Chu 
Nguyễn Mộng Ngọc (2008) và các biến quan sát trong các 
khái niệm phải thỏa mãn về hệ số tương quan biến tổng ≥ 
0,3 (Nunnally, J.1978).

- Bước 5: Kiểm định ANOVA:
Thực hiện phương pháp kiểm định giá trị trung bình 

bằng ANOVA để xem xét sự khác biệt giữa các nhóm giới 
tính, độ tuổi, vùng miền, số năm kinh nghiệm lái xe, loại 
phương tiện, thói quen xem đua xe và đặt điểm tính đối với 
các nhân tố tiềm ẩn.

- Bước 6: Phân tích nhân tố khẳng định CFA:
Phân tích CFA dùng để đánh giá mô hình đo lường và 

sự phù hợp của các thang đo. Theo Hair và cộng sự (2009), 
Multivariate Data Analysis, 7th edition [6], các chỉ số được 
xem xét để đánh giá Model Fit gồm:

CMIN/df ≤ 5 là chấp nhận được, CFI ≥ 0,9 là tốt, CFI ≥ 
0,8 là chấp nhận được, GFI ≥ 0,9 là tốt, RMSEA ≤ 0,08 là tốt.

Ghi chú: Một số đề tài do sự giới hạn về cỡ mẫu nên trị 
số GFI khó đạt được mức 0,9 bởi chỉ số này phụ thuộc rất 
nhiều vào số thang đo, số biến quan sát và cỡ mẫu. Chính vì 
vậy, nếu giá trị GFI dưới 0,9 nhưng từ 0,8 trở lên thì vẫn được 
chấp nhận theo công trình nghiên cứu [7] và [8].

- Bước 7: Phân tích cấu trúc mô hình tuyến tính SEM:
Cuối cùng là bước kiểm tra mô hình SEM về khả năng 

chấp nhận thống kê thông qua kiểm định các chỉ số về độ 
phù hợp của mô hình với các trị GFI, CFI, RMSEA, Chi - square/
df. Các chỉ số trên thỏa mãn tiêu chuẩn [9] như đã trình ở bước 
6 thì kết luận là mô hình phù hợp với dữ liệu nghiên cứu.

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Trong chương này sẽ trình bày kết quả thống kê thông 

tin nhân khẩu, phân tích EFA, hệ số độ tin cậy, sự khác biệt 
về các nhóm đối với hành vi chạy quá tốc độ, các chỉ số về 
độ phù hợp của mô hình CFA và kết quả SEM.

4.1. Thống kê số liệu điều tra
Sau khi đã loại bỏ những bảng khảo sát không phù hợp 

thì nghiên cứu còn lại 222 bảng khảo sát với đối tượng là các 
học sinh sinh viên trong và ngoài khu vực TP. Hồ Chí Minh. 
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Trong đó, nam giới là 144 và nữ giới là 78. Độ tuổi 15 - 17 là 
46 và độ tuổi 18 - 25 là 176. Những mẫu khảo sát trong khu 
vực TP. Hồ Chí Minh là 142, ngoài khu vực TP. Hồ Chí Minh là 
80. Đối với số năm kinh nghiệm lái xe, số người dưới 3 năm 
là 55 còn 3 năm trở lên là 167 người. Liên quan đến phương 
tiện sử dụng thì xe gắn máy từ 50cc trở lên chiếm nhiều nhất 
với 146 người sử dụng, tiếp đó là xe gắn máy dưới 50cc là 41 
người sử dụng, xe điện có 13 người sử dụng, ít nhất là xe đạp 
với 5 người sử dụng và và những người sử dụng phương 
tiên khác là 17 người. Cuối cùng là đặt điểm tính cách thì 
những người có tính cách vị tha chiếm nhiều nhất 89 người, 
tiếp theo là lo lắng có 73  người và ít nhất là tính cách thiếu 
chuẩn mực có 6 người (Bảng 4.1).

Bảng 4.1. Tóm tắt thông tin nhân khẩu học

Biến nhân khẩu Tần suất Phần trăm
Giới tính
Nam
Nữ

144
78

64,9%
35,1%

Độ tuổi
Từ 15-17  
Từ 18-25

46
176

20,7%
79,3%

Vùng miền
Trong TP. Hồ Chí Minh
Ngoài TP. Hồ Chí Minh

142
80

64%
36%

Số năm kinh nghiệm lái xe
Dưới 3 năm
Từ 3 năm trở lên

55
167

24,8%
75,2%

Loại phương tiện
Xe máy trên 50cc
Xe máy dưới 50cc
Xe điện
Xe đạp
Khác

146
41
13
5

17

65,8%
18,5%
5,9%
2,3%
7,7%

Đặt điểm tính cách
Vị tha
Lo lắng
Tìm kiếm cảm giác
Giận dữ
Thiếu chuẩn mực

89
73
43
11
6

40,1%
32,9%
19,4%
5,0%
2,7%

4.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
Thông qua EFA, số lượng câu hỏi giảm từ 30 câu còn 21 

câu. Kết quả cho thấy KMO = 0,906 > 0,5, kiểm định Bartlett 
có Sig = 0,000 < 0,05, tổng phương sai trích 69,474 > 50%, 
và giá trị Eigenvalues = 1,079 > 1.

4.3. Thống kê mô tả và các hệ số độ tin cậy của 
thang đo

Đối với thái độ, đo lường thông qua 7 câu hỏi và kết 
quả phân tích cho thấy điểm trung bình là 2,2 (SD = 1,10). 
Đối với chuẩn chủ quan, điểm trung bình là 1,93 (SD = 0,94) 
được đo lường bởi 3 câu hỏi. Nhận thức kiểm soát hành, đo 
lường bằng 4 câu hỏi với điểm số trung bình đạt 2,13 (SD = 
0,82). Với ý định điểm số trung bình là 1,97 (SD = 0,88) được 
đo lường bởi 3 câu hỏi. Cuối cùng là hành vi chạy quá tốc 
độ được đo lường bởi 4 câu hỏi với điểm số trung bình là 
2,4 (SD = 1,10).

Bảng 4.2. Điểm số trung bình, độ lệch chuẩn, 
hệ số cronhbach alpha và số lượng câu hỏi

Nhân tố tiềm ẩn
Điểm 
trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn 

(SD)

Hệ số 
cronhbach

Số 
câu 
hỏi

Thái độ 2,22 1,10 0,89 7

Chuẩn chủ quan 1,93 0,94 0,74 3

Nhận thức kiểm 
soát hành vi 2,13 0,95 0,82 4

Ý định 1,97 0,88 0,82 3

Hành vi 2,40 1,10 0,88 4

Hệ số Cronbach’s alpha thường được sử dụng để xem 
xét độ tin cậy của các câu hỏi dùng để đo lường. Từ Bảng 4.2 
có thể thấy tất cả các giá trị về hệ số Cronbach’s alpha đều 
hơn mức tối thiểu là 0,6 [6].

4.4. Kiểm tra sự khác biệt giữa các nhóm đối với  
hành vi chạy quá tốc độ

Đối với giới tính, nghiên cứu này cho thấy nam giới và 
nữ giới có sự khác biệt nhau đối với hành vi chạy quá tốc độ, 
cụ thể nam giới có hành vi chạy quá tốc độ nhiều hơn nữ 
giới. Về phân tích độ tuổi, 2 nhóm độ tuổi có sự khác biệt 
nhau về hành vi chạy quá tốc độ, độ tuổi từ 18 - 25 cho thấy 
có hành vi chạy quá tốc độ nhiều hơn đối với độ tuổi 15 - 17. 
Kết quả từ phân tích ANOVA cho thấy giá trị Sig F < 0,05.

Kết quả cho thấy những người sống trong khu vực TP. 
Hồ Chí Minh có xu hướng chạy quá tốc độ nhiều hơn so với 
những người sống ở ngoài TP. Hồ Chí Minh. Đối với số năm 
kinh nghiệm lái xe, những người có số năm kinh nghiệm 
từ 3 năm trở lên có hành vi chạy quá tốc độ nhiều hơn so 
với những người có dưới 3 năm kinh nghiệm lái xe. Kết quả 
cho thấy từ kết quả phân tích ANOVA với giá trị Sig F < 0,05.

Kết quả từ phân tích ANOVA giá trị Sig F < 0,05 cho thấy 
có sự khác biệt giữa các loại phương tiện đối với hành vi 
chạy quá tốc độ. Cụ thể, nhóm người sử dụng phương tiện 
xe máy trên 50cc thì có hành vi chạy quá tốc độ nhiều nhất, 
còn nhóm người sử dụng xe điện ít có hành vi chạy quá tốc 
độ nhất.

Đối với đặc điểm tính cách, theo như kết quả phân 
tích ANOVA thì những người có tính cách khác nhau thì 
xu hướng chạy quá tốc độ cũng khác nhau. Cụ thể, những 
người có tính cách thiếu chuẩn mực thì có hành vi chạy quá 
tốc độ đứng đầu, tiếp theo là tính cách tìm kiếm cảm giác, 
còn những người có tính cách lo lắng thì ít thực hiện hành 
vi chạy quá tốc độ nhất.

4.5. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA)
Các chỉ số độ tin cậy CR của thang đo và phương sai 

trung bình được trích AVE (dùng để đo lường sự hội tụ của 
các câu hỏi) được thể hiện trong Bảng 4.3.

Bảng 4.3. Độ tin cậy CR của thang đo và phương sai trung bình 
được trích AVE của CFA

Nhân tố tiềm ẩn CR AVE
Thái độ 0,896 0,554
Chuẩn chủ quan 0,747 0,497
Nhận thức kiểm soát hành vi 0,821 0,536
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Nhân tố tiềm ẩn CR AVE
Ý định 0,817 0,598
Hành vi 0,884 0,657

Các chỉ số độ phù hợp của mô hình đo lường cho 
thấy Chisquare/df = 2,137, GFI = 0,850, CFI = 0,920, RMSEA 
= 0,072. Có thể thấy, hầu hết các chỉ số đều phù hợp với 
những tiêu chuẩn được đề ra trong nghiên cứu đối với CFA 
và do đó dữ liệu phù hợp để phân tích [9]. Đối với chỉ số CR 
lớn hơn 0,7 và AVE lớn hơn 0,5 là đảm bảo về tính hội tụ, vì 
vậy kết luận tính hội tụ của cấu trúc là phù hợp [9].

4.6. Kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính SEM
Kiểm định mô hình SEM được thực hiện nhằm đánh 

giá mức độ tác động trong mô hình tổng, xem xét các mối 
quan hệ tác động có ý nghĩa hay không có ý nghĩa.

Bảng 4.4. Thống kê kết quả mô hình SEM

Mối quan hệ Hệ số 
Estimate

Sig.
(P-value)

Trực 
tiếp

Thái độ → Ý định 0,679     0,000**
Chủ chủ quan → Ý định 0,107 0,255
Nhận thức kiểm soát 
hành vi → Ý định 0,006 0,958

Ý định → Hành vi 0,180   0,012*
 Nhận thức kiểm soát 
hành vi → Hành vi 0,676     0,000**

Gián 
tiếp

Thái độ → Ý định → 
Hành vi 0,459     0,001**

Chủ chủ quan → Ý định 
→ Hành vi 0,072 0,313

Nhận thức kiểm soát 
hành vi → Ý định → 
Hành vi

0,004 0,970

Ghi chú: (*) thể hiện mức ý nghĩa thống kê P < 5%, (**) 
thể hiện mức ý nghĩa thống kê P < 1%.

Kết quả phân tích mô hình SEM cho thấy có mối quan 
hệ tác động cả trực tiếp và gián tiếp. Nhân tố thái độ tác 
động đến ý định với hệ số hồi quy chuẩn hóa (β) = 0,679, 
hệ số Sig. (P-value) < 0,05 cho thấy ý định của một người về 
việc thực hiện các hành vi hay không thì phụ thuộc vào việc 
họ cảm thấy rằng hành vi đó là thuận lợi hay không thuận 
lợi cho mình. Nhân tố ý định tác động trực tiếp đến hành 
vi ( β = 0,676, p < 0,05) với một hệ số khá lớn, hàm ý một 
người có ý định thực hiện hành vi thì khả năng cao sẽ thực 
hiện hành vi đó trong thực tế. Từ kết quả phân tích cho thấy 
nhân tố ý định đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ 
giữa thái độ và hành vi (β = 0,459, p < 0,05). Nhân tố nhận 
thức kiểm soát hành có tác động trực tiếp đến hành vi (β = 
0,180, p < 0,05), thể hiện rằng những người có hành vi chạy 
quá tốc độ là có khả năng nhận thức, kiểm soát được hành 
vi. Cuối cùng, nhân tố chuẩn chủ quan không tác động đến 
hành vi chạy quá tốc độ. Nói cách khác, những người trong 
gia đình hoặc bạn bè không ảnh hưởng đến quyết định lựa 
chọn tốc độ của người lái xe, có thể nói những người lái xe 
trẻ tuổi thường chọn tốc độ dựa trên cảm giác và khả năng 
điều khiển phương tiện của họ.

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Tóm tắt lại nghiên cứu này đã áp dụng thành công TPB 

để giải thích hành vi chạy quá tốc độ của học sinh, sinh 
viên. Nó chỉ ra rằng thái độ, nhận thức kiểm soát hành vi và 
ý định đều ảnh hưởng đáng kể đến hành vi chạy quá tốc độ. 
Tuy nhiên, trong nghiên cứu này còn hạn chế về số lượng 
cỡ mẫu, vì vậy trong nghiên cứu tiếp theo sẽ tăng số lượng 
mẫu để mô hình được giải thích tốt hơn.
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TÓM TẮT: Hiện nay, dưới tác động của biến đổi khí 
hậu, với biểu hiện là mực nước biển dâng lên, đất 
mặn hóa có nguy cơ trầm trọng hơn, đặc biệt là các 
khu vực ven biển. Vấn đề sử dụng đất nhiễm mặn 
trong thiết kế và xây dựng đường giao thông có tầm 
quan trọng rất lớn. Vì vậy, việc nghiên cứu tính chất 
của đất nhiễm mặn, bao gồm đánh giá độ ổn định 
của nền đường giao thông sử dụng đất nhiễm mặn 
được coi là nhiệm vụ cấp bách. Bài báo nghiên cứu 
ảnh hưởng độ mặn và độ ẩm của đất đến mô-đun 
đàn hồi trong thi công nền đường giao thông. Từ kết 
quả thí nghiệm, đề xuất tỷ lệ phụ gia phù hợp để cải 
thiện các đặc tính của đất nhiễm mặn làm đường 
giao thông.  

TỪ KHÓA: Độ mặn, độ ẩm, đất nhiễm mặn, đường 
giao thông.

ABSTRACT: Currently, the impact of climate change 
with the rising sea levels on the environment is 
incerasing that lead to the problem of salty soils more 
seriously, especially in the coastal areas. The problem 
of using of saline soils plays an important role in the 
design and construction of roads. Therefore, the study 
of characteristics of saline soils, including assessing 
the stability of roads using saline soil is an urgent task. 
The paper focused on the effectiveness of the salinity 
and humidity of soils on the angle of internal friction 
and the elasticity modulus in the construction of the 
road foundation. From the test results, proposing the 
ratio of additives to improve the characteristics of 
saline soils in the road foundation.

KEYWORDS: Salinity, humidity, saline soil, roads.

Nghiên cứu ảnh hưởng độ mặn và độ ẩm
của đất nhiễm mặn trong thi công đường giao thông

n TS. NGUYỄN THỊ DIỄM CHI
     Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

trúc đất là: NaCl, Na2SO4.10Н2O, МgSO4.7Н2O, МgCl2.6Н2O, 
CaCl2.6Н2O, NaНCO3, Na2CO3.10Н2O, CaCO3 và CaSO4. 2Н2O. 
Hàm lượng muối cho phép trong đất được xác định với 
lượng muối có thể hòa tan trong nước, lấp đầy các lỗ rỗng 
của đất, nén chặt ở độ ẩm tối ưu. Để đánh giá độ mặn của 
đất, trên thế giới người ta dùng đại lượng EC là độ dẫn 
điện của đất, có đơn vị là dS/m (1dS/m = 0,64‰). Đất mặn 
là những loại đất có độ dẫn điện lớn hơn 4 dS/m ở 250C 
(Richards 1954) tương đương với nồng độ muối hòa tan 
khoảng 2,56‰ (cách tính thông thường tại Việt Nam). Các 
loại muối hòa tan phổ biến nhất hiện nay trong đất mặn 
là clorua và sunphát canxi, natri và magiê. Nitrat có thể có 
mặt với số lượng hiếm. Natri và Clorua là các ion chiếm tỉ 
lệ nhiều nhất trong các loại đất mặn. Nhiều đất mặn có 
chứa lượng đáng kể của thạch cao [4CaSO4.2H2O], (Lê Văn 
Khoa, 2003). 

* Đặc điểm tính chất của đất nhiễm mặn:
- Phần lớn đất có thành phần cơ giới nặng, tỉ lệ sét từ 

50 - 60%, thấm nước kém. Khi ướt thì dẻo, dính, khi khô thì 
co lại, nứt nẻ, rắn chắc. Một số vùng có các lớp cát rời hoặc 
cát pha nằm xen lẫn ở độ sâu khác nhau. Tại khu vực Dương 
Kinh, các mẫu phân tích có tỷ lệ hạt sét dao động từ 7 - 35%, 
tỷ lệ hạt cát khá trung bình, dao động từ 35 - 80% [4].

- Đất chứa nhiều muối tan dưới dạng NaCl, Na2SO4 nên 
áp suất thẩm thấu của dung dịch đất lớn.

- Đất có phản ứng kiềm, pHH2O dao động từ 7 - 8 và pHkcl 
dao động từ 6 - 7,2. Cl- trong khoảng từ 0,05 - 0,59% và SO4

2- 

dao động từ 0,03 - 0,16%. Căn cứ vào tỷ lệ Cl-/SO4
2- thì đất 

thuộc dạng mặn trung bình đến mặn nhiều.

2. ẢNH HƯỞNG ĐỘ MẶN VÀ ĐỘ ẨM CỦA ĐẤT
Mặt cắt ngang đường giao thông trong giải pháp thiết 

kế nền đường sử dụng đất nhiễm mặn được thể hiện trong 
Hình 2.1.

Hình 2.1: Mặt cắt ngang đường giao thông

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ở Việt Nam, diện tích đất nhiễm mặn xấp xỉ 2 triệu ha, 

chiếm gần 6% tổng diện tích đất tự nhiên. Quá trình mặn 
hóa là do ảnh hưởng của nước biển, do đó, thành phần các 
loại muối tan ở đất mặn Việt Nam giống như thành phần 
muối tan của nước biển. Ở các vùng khác nhau với các điều 
kiện tự nhiên khác nhau, đất mặn khác nhau cả về thành 
phần và số lượng. Các muối thường thấy nhất trong cấu 
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Trong đó: W1 - Độ ẩm ban đầu (%); W - Độ ẩm tính toán 
(%); Wo - Độ ẩm đất tự nhiên (%); Z - Độ sâu vùng hoạt động 
(m); hp - Khoảng cách từ mực nước ngầm đến mặt đường đất 
(m); hВ - Khoảng cách từ mực nước ngầm đến đáy mặt đường 
thiết kế (m); hb - Khoảng cách từ mặt đất đến mép đường (m); 
Ho - Chiều dày mặt đường (m); no - Chiều rộng của lề đường 
(m); i - Độ dốc của lề đường (%); MNN - Mực nước ngầm.

Các chỉ số tính toán của đất nhiễm mặn trong nền 
đường phụ thuộc vào loại muối và hàm lượng muối. Vì lý 
do này, để xác định các giá trị cho phép của các chỉ số, cần 
phải tiến hành lấy mẫu ở nhiều vị trí khác nhau và phân tích 
tại phòng thí nghiệm. Lớp nền đường luôn ở trạng thái ứng 
suất dưới tác dụng của của tải trọng do phương tiện giao 
thông gây ra và chịu tác dụng của chế độ thủy nhiệt. Ngoài 
ra, trong nghiên cứu tính toán đường giao thông cần xác 
định mực nước ngầm. Trong sơ đồ Hình 2.1, ranh giới của 
hoạt động tích cực các lớp gia cố nằm ở độ sâu nhất định 
so với mặt đường và ở độ cao nhất định so với mực nước 
ngầm. Nước ngầm theo các mao quản ngấm dọc lên và làm 
ẩm đất tự nhiên. Mực nước ngầm và đường kính mao quản 
thay đổi theo thời gian. Phân tích giải pháp xây dựng được 
trình bày trong Hình 2.1 cho thấy rằng, chỉ số độ bền và độ 
biến dạng của đất nhiễm mặn nền đường phụ thuộc vào 
mật độ, độ ẩm, loại và lượng muối. 

Sự phụ thuộc này có thể được viết dưới dạng sau:
A1 = f1 (E, W, N, A)  (1)
N1 = f2 (K, W, N, A) (2)
ϕ = f3 (K, W, N, A) (3)
Trong đó: К - Hệ số nén chặt của đất; W - Độ ẩm tính 

toán; N - Độ mặn; A - Loại muối.
Nhóm nghiên cứu đã thí nghiệm đất nhiễm mặn bởi 

muối clorua (NaCl), sunfat (Na2SO4· 10Н2O, МgSO4 · 7Н2O) 
ở nồng độ 1 - 12%. Các mẫu đất để nghiên cứu có được 
chuẩn bị theo thứ tự sau: đất thịt nhẹ hoặc cát nặng với 
hàm lượng sét 30%, được làm khô trong không khí, được 
nghiền nhỏ và rây qua lưới sàng 1 mm, sau đó dung dịch 
nước với nhiều loại muối có nồng độ khác nhau được thêm 
vào theo khối lượng quy định. Mẫu đất này được lưu trữ 
trong 3 ngày, sau đó cho thoát khí trong không khí và rây 
qua sàng và đạt đến độ ẩm (0,60, 0,70, 0,80, 0,90) và đúc 
bằng khuôn thép hình lăng trụ có đường kính trong 100 
mm. Mẫu đúc được chia thành 3 lớp đầm, mỗi lớp đầm 
được đầm chặt 25 chày/lớp (đầm thủ công), cách thức bố 

trí đầm 9 chày đầm/1 vòng đến độ chặt 0,94, 0,96, 0,98, 
1,00, 1,02... Sau khi đúc xong mẫu được bọc bằng vải ẩm và 
bảo dưỡng theo điều kiện tiêu chuẩn trong phòng. 

Hình 2.2: Mẫu thí nghiệm

“Đặt từng viên mẫu vào giữa tâm thớt dưới của máy 
nén. Đặt tải tạo ứng suất ban đầu bằng khoảng 0,5 daN/
cm2 lên mẫu. Ghi lại giá trị đồng hồ đo chuyển vị của viên 
mẫu. Tăng tải lên mẫu với tốc độ 6+4 daN/cm2 trong một 
giây cho đến khi đạt ứng suất thử bằng khoảng 1/3 giá trị 
cường độ lăng trụ. Giữ tải ở ứng suất này 60 giây và đọc giá 
trị đồng hồ đo trong khoảng 30 giây nữa. Tính biến dạng 
tương đối bằng hiệu số giữa 2 lần đọc đồng hồ. Kết thúc đo 
mô-đun đàn hồi, nâng tải phá hoại mẫu.”

Kết quả thí nghiệm để xác định sự phụ thuộc của mô-
đun đàn hồi, lực dính và góc ma sát trong của muối đất có 
clorua (NaCl) với độ ẩm khác nhau (0,60, 0,70, 0,80, 0,90) và 
mật độ (hệ số đầm là 0,94, 0,96, 0,98, 1,00, 1,02) được thể 
hiện trên Bảng 2.1.

Bảng 2.1. Kết quả thí nghiệm

Mô-đun đàn hồi E (MPa) Góc nội ma sát ϕ, (o) Lực dính C (MPa)

  Độ ẩm 
Nồng độ 
muối 

60% 70% 80% 90% 60% 70% 80% 90% 60% 70% 80% 90%

0 80 63 50 44,8 30 27,6 25,4 24 0,055 0,043 0,036 0,03

3 78 59,8 47 42 26 23 21 20,5 0,05 0,043 0,033 0,028

6 75,5 57 45,6 40 23 20 18,5 17,2 0,048 0,038 0,032 0,025

9 72,3 55 43 35 21,5 18 17,1 16 0,045 0,035 0,028 0,02

12 70 52,5 40 32,5 20 17 16 15,3 0,04 0,028 0,023 0,02
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Hình 2.3: Phương pháp thí nghiệm

 

Hình 2.4: Mẫu trước và sau khi thí nghiệm

Hình 2.5: Đồ thị sự phụ thuộc của mô-đun đàn hồi 
của đất mặn NaCl vào độ mặn và độ ẩm

Hình 2.6: Đồ thị sự phụ thuộc của góc nội ma sát 
của đất mặn NaCl vào lượng mặn và độ ẩm 
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Từ kết quả nghiên cứu trên, nhận thấy rằng với tỷ lệ 
đầm nén đối với đất ổn định, mô-đun đàn hồi tăng lên đến 
80 MPa, tức là nó tăng 12%; lực dính - tăng lên đến 0,055 
MPa, tức là tăng 15%; góc nội ma sát - tăng lên 30 độ, tức là 
tăng khoảng 10%.

Hình 2.7: Biểu đồ phụ thuộc lực dính của đất mặn NaCl
 vào lượng mặn và độ ẩm

3. KẾT LUẬN
Để cải thiện tính chất và tăng độ ổn định của đất nhiễm 

mặn trong kết cấu nền đường sử dụng đất nhiễm mặn có 
thể sử dụng một số loại phụ gia để tăng độ cứng và khử 
độ mặn của đất. Tỷ lệ hỗn hợp trong thiết kế nền đường 
được xác định phụ thuộc vào số lượng và chất lượng của 
nồng độ muối, mật độ và độ ẩm trong đất nhiễm mặn. Điều 
này cho phép thiết kế nền đường tối ưu, nếu nồng độ muối 
tăng 15% được coi là không thích hợp để làm nền đường.

Hỗn hợp đất nhiễm mặn với tỷ lệ sét trên 30% có thể 
trộn với xi măng, vôi và phụ gia hóa cứng đất. Nồng độ 
muối cao có thể gây ảnh hưởng tới sự hình thành cấu trúc 
và cường độ của hỗn hợp. Một số loại phụ gia như TS, RRP... 
đưa vào đất làm biến tính đất nhiễm mặn, khi đó đất sẽ mất 
đi tính chất đặc trưng của nó là tính trương nở của thành 
phần sét trong đất. Đồng thời, chất phụ gia TS, RRP... cũng 
làm cho tính chất cơ lý của đất thay đổi, khi đó đất trở nên 
có độ cứng cao hơn bình thường và có khả năng liên kết 
chặt với các loại chất kết dính vô cơ như vôi, xi măng để tạo 
nên một kết cấu khối bằng đất hoàn toàn ổn định phù hợp 
làm nền đường giao thông.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam trong Đề tài mã số DT21-22.68.
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TÓM TẮT: Công nghệ kết cấu (CNKC) kè cọc kết 
hợp đá đổ chân cọc thường được sử dụng xây dựng 
công trình chỉnh trị đường thủy mùa lũ do có giá 
thành xây dựng thường rẻ hơn so với việc sử dụng 
CNKC kè đặc hoàn toàn. Tuy nhiên, thực tế xây dựng 
chỉnh trị một số đoạn sông cong miền Bắc đã xảy 
ra sự cố, đặc biệt là sự cố kè KRV3 và kè KLT6 trên 
sông Hồng đá đầu kè bị cuốn trôi, nền bị xói sâu, 15 
m dầm liên kết đầu cọc kè KRV3 bị bẻ gãy, toàn bộ 
phân đoạn đầu kè KLT6 bị cuốn trôi và 5/6 phân 
đoạn kè bị bẻ gãy đã đòi hỏi cần phải nghiên cứu tìm 
nguyên nhân gây ra sự cố, từ đó nghiên cứu đề xuất 
giải pháp khắc phục triệt để sự cố kè. Kế thừa kết quả 
nghiên cứu chỉ ra các nguyên nhân gây ra sự cố kè 
nêu trên, nhóm tác giả đã nghiên cứu, đề xuất một 
số giải pháp CNKC, trên cơ sở phân tích hiệu quả kỹ 
thuật - thi công - kinh tế - công nghệ để kiến nghị 
CNKC mới thay thế CNKC đang sử dụng hiện nay, 
đây chính là nội dung của bài báo.

TỪ KHÓA: Kè cọc kết hợp đá đổ chân cọc, chỉnh trị 
đường thủy mùa lũ, sự cố kè, cấu kiện rỗng.

ABSTRACT: Piles and riprap structure is commonly 
used for the permeable spur dike for the flood season, 
thanks to the low cost compared to the impermeable 
one. However, there are some incidents of these 
dikes in the river bend of the North of Vietnam, 
especially the KRV3 and KLT6 spur dike in Red river. 
Stone in the furthest section was swept away, the 
ground was eroded. 15m of pile - connection beams 
of KRV3 was broken and the whole of the furthest 
section of KLT6 was swept away, 5/6 sections were 
broken as well. The incindents lead to the need for 
an investigation of the causes to propose technical 
solutions to overcome these incidents. Based on the 
causes, which have been found in our previous works, 
in this paper, some structural solutions are proposed. 
Finally, by comparing these solutions in terms of 
economic - construction - technical - technology 

efficiency, novel structural technology is proposed to 
replace the traditional one.

KEYWORDS: Pile - riprap spur dike, river training 
in the flood season, spur dike incindent, structural 
hollow component.

Ghi chú: Bài báo được viết với mục đích trao đổi khoa 
học, vì vậy theo đề nghị của đơn vị cung cấp tài liệu, 
tên một số danh từ riêng đã được đổi tên hoặc viết tắt.

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp công nghệ kết cấu 
khắc phục sự cố kè chỉnh trị sử dụng công nghệ 
kết cấu cọc kết hợp đá đổ

n TS. BÙI QUỐC BÌNH; PGS. TS. NGUYỄN VĂN NGỌC; TS. PHẠM QUỐC HOÀN
     Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Với mục tiêu đảm bảo ATGT đường thủy nội địa trên 

một số đoạn sông không đảm bảo chuẩn tắc luồng như: 
chiều rộng, chiều sâu, bán kính cong..., người ta phải xây 
dựng các công trình chỉnh trị về mùa kiệt và mùa lũ. Để 
chỉnh trị về mùa kiệt, CNKC thường sử dụng là kè đặc bằng 
đá đổ; chỉnh trị mùa lũ thường sử dụng CNKC kè cọc kết 
hợp đá đổ chân cọc. Kè cọc kết hợp đá đổ chân cọc có thể 
coi là hai loại kè kết hợp với nhau, đó là kè đá đổ và kè cọc. 
Việc kết hợp này hiện nay vẫn được coi là hợp lý về mặt kết 
cấu, phù hợp với mục tiêu chỉnh trị mùa lũ, khi mực nước 
cao, lưu tốc lớn. Tuy nhiên, nếu phân tích sâu về CNKC và 
điều kiện thi công, chúng ta có thể nhận thấy CNKC này 
tiềm ẩn một số hạn chế dẫn tới sự cố trong khai thác sử 
dụng, đó là:

CNKC kè cọc đá đổ (Hình 1.1), về cấu tạo và liên kết bao 
gồm hai loại kè kết hợp lại với nhau; kè đá đổ có ba bộ phận: 
đá đổ rối kích thước nhỏ (1a), lớp đá kích thước lớn (1b) bảo 
vệ bộ phận (1a), kết cấu chống xói 1c bằng bó cành cây, bè 
tre, thảm rọ đá… có tác dụng chống xói nền đất. Kè chỉnh 
trị mùa lũ, lưu tốc dòng nước lớn đã đòi hỏi phải sử dụng 
các viên đá có khối lượng lớn, ví dụ với kè KRV3, KLT6 [1, 2, 
3] viên đá có khối lượng lớn hơn 100 kg, việc khai thác, vận 
chuyển và lắp đặt dưới nước đảm bảo yêu cầu thiết kế là rất 
khó khăn. Mặt khác, việc thi công kết cấu chống xói dưới 
nước đảm bảo yêu cầu thiết kế không dễ dàng, đây chính 
là những nguyên nhân gây mất ổn định các viên đá và xói 
nền đất [4].
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m=1.5 m=2

MNT

MNCTr

dßng ch¶y
Híng 

1a
1b 1c

2a

2b

+1,0

Hình 1.1: Các bộ phận kè cọc kết hợp đá đổ [1, 2, 3]

- Kè cọc: Bao gồm nền cọc là các cọc thẳng, hoặc cọc 
thẳng kết hợp cọc xiên (2a); kết cấu bên trên liên kết các 
đầu cọc (2b). Kè cọc với kè đá đổ được liên kết với nhau 
theo kiểu mắc nối tiếp. Vì vậy, khi kè đá đổ mất ổn định, 
chân cọc bị rỗng gây ra sự cố cho kè cọc (Hình 1.2, 1.3).

Hình 1.2: Sự cố kè KRV3 [4]

Hình 1.3: Sự cố kè KLT6 [4]

Kè KRV3 dài 323,5 m, chân cọc được đổ đá từ cao độ 
+1,5 m (mũi kè) đến +9,5 m (gốc kè); kè KLT6 dài 211,42 m, 
chân cọc được đổ đá từ cao độ +1,0 m (mũi kè) đến +9,5 m 
(gốc kè) [1, 2, 3,].

Sử dụng kết quả xác định nguyên nhân sự cố do viên 
đá đầu kè bị mất ổn định, nền đất bị xói dẫn tới 15 m phân 
đoạn đầu kè KRV3 dầm liên kết đầu cọc bị bẻ gãy và toàn 
bộ phân đoạn đầu kè KLT6 bị cuốn trôi; 5/6 phân đoạn còn 
lại của kè KLT6 cọc bị bẻ gãy do rác mắc vào kè làm tăng tải 
trọng vượt so với tải trọng thiết kế [4]. 

Trước thực tế này, nhóm tác giả đã tiến hành nghiên 
cứu đề xuất một số giải pháp CNKC nhằm khắc phục triệt để 
những hạn chế phân tích trên, chính là nội dung của bài báo.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Trên cơ sở đã đánh giá đúng bản chất nguyên nhân sự 

cố, nhóm nghiên cứu sử dụng một số phương pháp sau:
- Từ việc phân tích hạn chế về CNKC cũ, nghiên cứu cải 

tiến CNKC kè đá đổ cho phù hợp với khả năng thi công, 
kiểm soát chất lượng thi công;

- Nghiên cứu ứng dụng CNKC mới bảo vệ kè đá đổ và 
chống xói nền đất;

- Nghiên cứu ứng dụng CNKC mới thay thế hoàn toàn 
kè cọc kết hợp đá đổ;

- Kiến nghị giải pháp CNKC khắc phục sự cố dựa trên 
đánh giá so sánh các chỉ tiêu kỹ thuật - thi công - kinh tế - 
công nghệ các giải pháp CNKC đề xuất.

 
3. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 
3.1. Đề xuất một số giải pháp CNKCR khắc phục 

sự cố
3.1.1. Giải pháp công nghệ sử dụng rọ đá để bảo vệ kè đá 

đổ (giải pháp CNKC 1)
Giải pháp công nghệ này được thể hiện trên Hình 3.1; 

các rọ đá (1c) ngoài việc chống xói nền đất, còn được phủ 
trên mặt kè đá đổ, như vậy không phải thi công lớp đá có 
kích thước lớn bảo vệ. Mặc dù giải pháp này việc thi công 
chính xác các rọ đá vẫn là việc khó khăn, song so với CNKC 
cũ đã giảm nhiều.

1c 1c

2a

2b

m=1.5 m=2

MNT

MNCTr

dßng ch¶y
Híng 

1a

+1,0

Hình 3.1: Giải pháp sử dụng rọ đá bảo vệ kè đá đổ
3.1.2. Giải pháp công nghệ bảo vệ kè đá đổ bằng cấu kiện 

rỗng (giải pháp CNKC 2)
Theo giải pháp này (Hình 3.2), thay vì sử dụng các viên 

đá kích thước lớn bảo vệ kè đá đổ, nhóm nghiên cứu sử 
dụng cấu kiện rỗng bảo vệ, kết hợp các tấm bản chống xói 
bê tông cốt thép (BTCT) kết hợp với tre được liên kết chặt 
với các cấu kiện rỗng đã cho phép tăng khả năng chịu lực, 
ổn định, kiểm soát được chất lượng thi công; khắc phục 
triệt để hạn chế của công nghệ cũ. Ngoài ra, các cấu kiện 
rỗng còn được sử dụng như các khung định vị trong quá 
trình thi công cọc góp phần giảm thời gian và chi phí thi 
công kè.

Hình 3.2: Giải pháp sử dụng cấu kiện rỗng kết hợp bản chống xói 
bảo vệ kè đá đổ 
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3.1.3. Ứng dụng CNKC rỗng thay thế kè cọc kết hợp đá đổ 
chân cọc (giải pháp CNKC 3)

Nhóm nghiên cứu ứng dụng CNKC Rỗng (CNKCR) [5, 6, 
7, 8] đề xuất thay thế CNKC truyền thống kè cọc kết hợp đá 
đổ chân cọc (Hình 3.3). Giải pháp này cho phép không phải sử 
dụng kè cọc. Mặt khác, đá đổ trong lòng cấu kiện rỗng được sử 
dụng với chiều cao tính toán đảm bảo điều kiện ổn định của kè. 

Hình 3.3: Ứng dụng CNKCR thay thế kè cọc kết hợp đá đổ chân cọc:                                               
a) - Mặt bằng; b) - Mặt đứng; c) - Mặt cắt ngang

3.2. Tính toán kỹ thuật - kinh tế các giải pháp CNKCR 
đề xuất

3.2.1. Tính toán kỹ thuật giải pháp bảo vệ kè đá đổ bằng 
kết cấu rỗng (giải pháp CNKC 2) 

Giải pháp CNKC đề xuất có được xem xét hay không, trước 
tiên phải đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật tốt hơn hoặc bằng giải 
pháp CNKC cũ (kè cọc kết hợp đá đổ). Giải pháp thứ nhất có 
thể coi chỉ là cải tiến về cấu tạo cho phù hợp với thực tế, vì vậy 
không có gì phải xem xét kỹ thuật. Giải pháp thứ hai sử dụng 
các cấu kiện rỗng, kết hợp với bản chống xói về mặt kỹ thuật so 
sánh với CNKC cũ chắc chắn là tốt hơn, được chứng minh thể 
hiện qua tính toán kiểm tra ổn định trượt phẳng như sau (chưa 
kể tác dụng chống trượt của cọc và bản chống xói).

Kiểm tra ổn định trượt (Hình 3.4):

= = = = > =
5,35

1,7 [ ] 1,2
3,15

giu ms

tr dc

k
F F

k
F F

 (1)

Kết luận: Điều kiện ổn định của bộ phận kè đá đổ hoàn 
toàn đảm bảo.

γ = ϕ=
Hình 3.4: Sơ đồ tính kiểm tra ổn định trượt kè đá đổ 

sử dụng cấu kiện rỗng bảo vệ

3.2.2. Tính toán kỹ thuật giải pháp CNKCR (giải pháp 
CNKC 3)

* Kiểm tra ổn định trượt phẳng:
Từ sơ đồ tính (Hình 3.5), điều kiện ổn định được kiểm tra 

theo công thức:

= = = = > =
9,65

1,54 [ ] 1,2
6,26

giu ms

tr dc

k
F F

k
F F

 (2)

γ = ϕ=

Hình 3.5: Sơ đồ tính toán giải pháp CNKCR 
thay thế kè cọc kết hợp đá đổ chân cọc

* Kiểm tra sức chịu tải: 
- Xác định lực Nmin (Hình 3.5): Lấy mô-men với điểm On 

=> Nmin = 0,8 t;
- Xác định lực Nmax (Hình 3.5): Lấy mô-men với điểm Ok 

=> Nmax = 14,56 t;
- Qtc = m.(mR.qp.Ap+u.∑mf. fsi. li) [9] = 30,9 t (3)
- Kiểm tra sức chịu tải:

= = = > =
max

30,9
2,12 [ ] 1,2

14,56

n
tck
Q

k
N

 (4)

Ghi chú: Các ký hiệu trong công thức tính toán (1) ÷ (4) 
được thể hiện trên sơ đồ Hình 3.4 và 3.5.

Kết luận: Điều kiện kỹ thuật của giải pháp đảm bảo, đủ 
điều kiện chuyển sang đánh giá kinh tế.

3.2.3. Tính toán kinh tế các giải pháp CNKC
Các giải pháp CNKC đã được kiểm tra một số điều kiện 

kỹ thuật cần thiết đủ để xem xét yếu tố kinh tế để đưa đến 
nội dung phân tích so sánh tổng hợp.

Căn cứ thiết kế cơ sở (thiết kế sơ bộ) các giải pháp 
CNKC, nhóm nghiên cứu đã tiến hành bóc tách khối lượng 
vật tư, áp dụng đơn giá xây dựng, khái toán giá trị xây dựng 
cho 1 m dài kè. Kết quả tính toán được thể hiện trên bảng 
tổng hợp so sánh (Bảng 3.1).



89

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Số 08/2022

Bảng 3.1. Bảng tổng hợp kết quả so sánh

TT Các chỉ tiêu 
so sánh

Các giải pháp CNKC (CNKC)

CNKC kè cọc kết hợp 
đá đổ (Hình 1.1)

Cải tiến CNKC cũ bằng 
cách dùng rọ đá bảo vệ 

kè đá đổ (Hình 3.1)

Sử dụng cấu kiện 
rỗng bảo vệ kè đá 

đổ (Hình 3.2)

Ứng dụng CNKCR 
thay thế kè cọc kết 

hợp đá đổ (Hình 
3.3)

1 Kỹ thuật
Kè đá đổ và nền đất 
được bảo vệ không 
hợp lý

Kè đá đổ được bảo vệ 
bằng rọ đá, cho phép tăng 
mức độ an toàn; giảm bớt 
khó khăn trong thi công

Kè đá đổ và nền đất 
được bảo vệ  bằng 
cấu kiện rỗng và 
bản chống xói, độ 
tin cậy cao

Cấu kiện rỗng là kết 
cấu chịu lực chính; 
đá trong cấu kiện là 
bộ phận cùng tham 
gia chịu lực, độ tin 
cậy cao

2 Thi công

Thi công lớp đá có kích 
thước lớn bảo vệ kè đá 
và thi công rọ đá chống 
xói khó đảm bảo chất 
lượng. Khai thác, vận 
chuyển đá kích thước 
lớn khó khăn

Thi công rọ đá đúng vị trí 
theo thiết kế là khó khăn, 
tuy nhiên mức độ phức 
tạp đã được giảm nhiều 
do không phải sử dụng đá 
có kích thước lớn

Thi công cấu kiện 
bảo vệ kè thuận lợi; 
cấu kiện rỗng có 
tác dụng như các 
khung định vị đóng 
cọc; không phải sử 
dụng đá có kích 
thước lớn

CNKC mới, vì vậy 
cần hoàn thiện công 
nghệ thi công mới 
cho phù hợp; không 
phải sử dụng đá có 
kích thước lớn

3 Kinh tế 90 triệu/md 101 triệu/md 68 triệu/md 38 triệu/md

4 Đánh giá về 
công nghệ

CNKC không còn phù 
hợp

CNKC đã được cải tiến cho 
phù hợp thực tế hơn, tuy 
nhiên chưa triệt để

Sử dụng kết hợp 
CNKC cũ và mới CNKC mới hoàn toàn

đoạn sông Hồng từ Việt Trì đến Hà Nội thuộc Dự án phát triển 
giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc bộ, giai đoạn 1.
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4. KẾT LUẬN
- Giải pháp CNKC 1 chủ yếu là cải tiến CNKC truyền 

thống, mặc dù giá thành có cao hơn, song cho phép thực 
hiện và kiểm soát chất lượng thi công tốt hơn, có thể xem 
xét ứng dụng được ngay trong thực tế.

- Giải pháp CNKC 2 là sự thay thế công nghệ kè đá đổ 
bằng kè cấu kiện rỗng cho phép khắc phục hoàn toàn sự cố 
kè truyền thống, cũng có thể ứng dụng được ngay.

- Giải pháp CNKC 3 là sự thay đổi hoàn toàn về CNKC, vì 
vậy trước khi đưa vào sử dụng đại trà còn cần phải qua bước 
nghiên cứu thử nghiệm nhằm xác định sức chịu tải cấu kiện 
rỗng theo đất nền, hoàn thiện công nghệ thi công... Nếu 
thử nghiệm thực tế phù hợp với nghiên cứu lý thuyết, đây 
là sự đóng góp mới rất đáng kể về CNKC xây dựng công 
trình chỉnh trị, đặc biệt về kinh tế cho phép giảm 58%, một 
kết quả chỉ có thể đạt được khi ứng dụng CNKC mới.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam trong Đề tài mã số DT21-22.72.
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TÓM TẮT: Các công trình cầu cảng thường được xây 
dựng ở các vị trí cửa sông và cửa biển, tại những vị 
trí này môi trường xâm thực mạnh làm cho cấu kiện 
bê tông cốt thép (BTCT) thường bị ăn mòn, xâm thực 
dẫn đến cốt thép bị han gỉ nhanh chóng, ảnh hưởng 
nghiêm trọng tới tuổi thọ của công trình. Việc phân 
tích, đánh giá mức độ xâm thực cũng như ảnh hưởng 
của các vết nứt trong các cấu kiện BTCT, đặc biệt 
là hệ thống cọc BTCT ứng suất trước của cầu cảng 
đóng vai trò rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp 
đến khả năng khai thác và tuổi thọ của công trình. 
Trong nghiên cứu này, tác giả đề xuất sử dụng tấm 
FRP để bọc bên ngoài các cọc BTCT ứng lực trước bị 
nứt nhằm tăng cường khả năng chịu lực cho kết cấu.

TỪ KHÓA: Cọc bê tông cốt thép, cầu cảng, FRP 
wrap, vết nứt bê tông, khả năng chịu lực.

ABSTRACT: Jetties are often constructed at the 
locations of the estuaries and sea boundaries. In 
these locations, the strong aggressive environment 
makes reinforced concrete structures corroded and 
eroded quickly, leading to damaged reinforcement, 
that affecting the life of the construction. The analysis 
and assessment of the degree of concrete cracks as 
well as the influence of cracks in reinforced concrete 
structures, especially the prestressed reinforced 
concrete piles of the jetty plays an important role, 
because it directly affects the operation and service 
life of the works. In this study, the author proposed 
strengthening cracked precast concrete piles of 
jetties by FRP wrap.

KEYWORDS: Reinforced concrete pile, jetty, FRP 
wrap, concrete cracks, strength capacity.

Nghiên cứu gia cố cọc bê tông cốt thép ứng lực 
trước công trình cầu cảng bằng bọc tấm FRP

n TS. TRẦN LONG GIANG
     Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

đến tuổi thọ công trình. Do đó, cần nghiên cứu gia cố các 
cọc BTCT ứng suất trước bị nứt để đảm bảo tuổi thọ công 
trình cầu cảng theo thiết kế. 

Hình 1.1: Cọc BTCT ứng suất trước cầu cảng bị nứt 
trong khu vực thủy triều lên xuống [1]

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp 
thực nghiệm hiện trường (thử động PDA) để đánh giá sức 
chịu tải của cọc ứng lực trước tại thời điểm hiện tại, dùng 
phương pháp so sánh kết hợp với mô hình toán để đưa ra 
phương án gia cường cho các cọc BTCT ứng lực trước bị nứt 
của công trình cầu cảng bằng cách bọc tấm FRP.

2. XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỌC THEO PHƯƠNG 
PHÁP THỬ ĐỘNG PDA

2.1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp thử động PDA
Đầu những năm 60, sau khi máy tính ra đời, các nhà 

nghiên cứu đã xây dựng một thuật toán để xác định lời giải 
cho sự truyền sóng thực tế và được gọi là “phương trình 
sóng” trong phân tích đóng cọc. Giữa những năm 60, được 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, các công trình cầu cảng sử dụng cọc BTCT 

ứng lực trước là khá phổ biến, tuy nhiên các cọc này thường 
làm việc trong vùng mực nước dao động thường xuyên 
dẫn đến bị ảnh hưởng rất nhiều bởi điều kiện tự nhiên như 
dòng chảy, thủy triều và vi sinh vật nơi xây dựng công trình 
dẫn đến sau khoảng 10 năm cọc bê tông thường bị xâm 
thực mạnh gây han gỉ cốt thép và nứt cọc làm ảnh hưởng 
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sự tài trợ của Cục Đường bộ Liên bang Mỹ, Goble, Rausche 
và các cộng sự ở Viện Công nghệ Case đã phát triển và 
xây dựng thành công phần mềm với mô hình hệ búa-cọc-
đất liên tục và được ứng dụng khá rộng rãi với tên gọi là 
“Phương pháp thử động biến dạng lớn”. Tên gọi này xuất 
phát từ nguyên lý cơ bản của phương pháp là phải tác 
động một lực lên cọc thích hợp để gây biến dạng đủ lớn, để 
phát huy được sức kháng lớn nhất của hệ cọc-đất.

Nội dung của phương pháp này như sau: Khi một 
thanh chịu va chạm ở một đầu với một khối lượng thì một 
vùng nhỏ vật liệu ban đầu bị nén. Sự nén này gây nên một 
biến dạng ε và có một lực F được xác định theo công thức:

F = ε.A.E (1)
Trong đó: A - Diện tích tiết diện ngang và E là mô-đun 

đàn hồi của thanh.
Khi đó, F gây nén đoạn bên cạnh. Đồng thời, do vật 

liệu bị nén gây ra sự chuyển động của các phần tử. Do đó, 
chúng ta nói về tốc độ hạt u trong thanh, khi cho một phần 
tử có khối lượng m một tốc độ trong một khoảng thời gian 
∆t, thì phần tử đó sẽ được gia tốc và gây nên một lực quán 
tính (u/∆t)m. Lực quán tính này cân bằng với lực biến dạng, 
vì được đặt trong thời gian gia tốc phần tử nên biến dạng 
sẽ được truyền với tốc độ nhất định c, được gọi là tốc độ 
sóng ứng suất (m/s) [3].

Sóng được truyền từ một điểm đang đứng yên, trong 
khoảng thời gian ∆t sóng truyền được một khoảng ∆L = 
∆t.c do vật liệu bên dưới điểm này bị nén, điểm dịch chuyển 
một đoạn δ.

Biến dạng này được gây bởi một biến dạng trên khoảng 
∆L, do đó:

ε =  (2)

Thay ∆L bằng ∆t.c sẽ có:

ε =  (3)

Do điểm này truyền đi một khoảng δ trong thời gian ∆t 
nên ta có tốc độ truyền:

u =  (4)

Thay (4) vào (3) ta có:

ε =  (5)

Do vậy, biến dạng trong vật liệu thanh tỷ lệ với tốc độ 
phần tử tại cùng một điểm, vậy ứng suất σ được xác định 
như sau:

σ =  (6)

Hoặc lực F:

F =  (7)

Hằng số tỷ lệ EA/c thường được gọi là trở kháng (ký 
hiệu là z) vì nó là lực mà cọc chống lại sự thay đổi đột ngột 
một (m/s) của tốc độ.

Cần lưu ý khi một sóng đi lên với các lực nén sẽ mang 
dấu âm, trong trường hợp này lực F được xác định [3]:

F =  (8)

2.2. Lựa chọn công trình nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, tác giả lựa chọn các cọc BTCT 

ứng suất trước thuộc cầu cảng Bến Nghé, phường Phú Hữu, 
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh do tại vị trí xây dựng cầu cảng, môi 
trường có đặc thù khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, thủy triều 
2 lần lên và 2 lần xuống trong ngày tạo ra sự ăn mòn mạnh 
đối với kết cấu BTCT, đồng thời công trình có đầy đủ số liệu 
phục vụ cho việc đánh giá sức chịu tải cọc trước và sau khi 
có vết nứt xuất hiện trên thân cọc trong vùng mực nước 
thủy triều lên xuống (Hình 2.1).

Hình 2.1: Vị trí công trình lựa chọn để nghiên cứu [2]

Cầu cảng có 5 phân đoạn, kết cấu nền cọc như sau: 
Theo phương ngang có 11 cọc được đóng thành 9 hàng, 
trong đó có 2 hàng cọc đóng chụm đôi (hàng cọc thứ 2 và 
thứ 6 tính từ ngoài sông vào), mỗi hàng gồm 2 cọc đóng 
xiên 6:1, còn lại 7 hàng cọc đơn đóng thẳng. Tổng số cọc 
của cầu chính là 660 cọc. Mô tả chi tiết về công trình thử 
nghiệm được trình bày trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1. Các thông số kỹ thuật của công trình thử nghiệm

STT Nội dung Thông số kỹ thuật
1 Năm đưa vào khai thác 2008
2 Kích thước bến 320x33
3 Cao trình đáy thiết kế -12,3 (hải đồ)

4
Trọng tải tàu container/

Lượng giãn nước
30.000 DWT
D = 42.820 T

LxBxTc 218x30,2x11,1
5 Cọc BTCT D600-380

6 Đệm tàu HOM1000H E = 55,0 Tm;
P = 105,1T

7 Bích neo 150 T

Qua khảo sát phát hiện nhiều cọc có vết nứt và các 
vết nứt thân cọc xảy ra trong khu vực mực nước dao động 
(Hình 2.2), trung bình mỗi cọc có 2 - 3 vết nứt, chiều dài vết 
nứt dao động từ 20 - 150 cmm, độ rộng vết nứt 0,3 - 1,0 mm, 
có hiện tượng xâm thực ăn mòn bê tông do sinh vật (hà, 
sò...) trong môi trường nước gây ra, các vết nứt dọc thân 
cọc và trùng với vị trí cốt thép ứng suất trước. Như vậy, các 
cọc không đảm bảo điều kiện làm việc theo quy định [4]. 
Cần phải đánh giá sức chịu tải của cọc hiện trạng để có các 
biện pháp khắc phục và sửa chữa, đảm bảo an toàn cho 
công trình.
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Hình 2.2: Các vết nứt xảy ra do tác động tổng hợp 
trong khu vực mực nước thủy triều dao động [2] 

2.3. Khả năng chịu tải của cọc ban đầu
Trong quá trình thi công xây dựng cầu cảng Bến Nghé 

vào năm 2008, công tác xác định sức chịu tải của cọc ở hiện 
trường được tiến hành cho 5 cọc của cầu chính. Kết quả thí 
nghiệm PDA cho 5 cọc được trình bày trong Bảng 2.2.

Bảng 2.2. Kết quả thí nghiệm xác định sức chịu tải của cọc bằng 
phương pháp biến dạng lớn (PDA) trong quá trình thi công xây dựng

STT Tên cọc Ngày thí 
nghiệm

Sức chịu tải thí nghiệm 
(Tấn)

1 C1 15/12/2007 368,0
2 C2 11/12/2007 371,4
3 C3 3/11/2007 351,9
4 C4 29/10/2007 376,8
5 C5 1/10/2007 391.7

Căn cứ vào kết quả thử PDA của cọc trong giai đoạn 
thi công xây dựng được trình bày ở bảng trên có thể thấy 
sức chịu tải của các cọc là rất tốt (trên 350 tấn) và tương đối 
đồng đều, đạt giá trị trung bình 363,77 (tấn).

2.4. Khả năng chịu tải cọc sau khi có vết nứt
Công tác thí nghiệm xác định sức chịu tải của cọc bằng 

phương pháp PDA được thực hiện cho 2 cọc của cầu cảng 

ở phân đoạn 1, cọc C1 có các vết nứt dọc thân cọc ngắn và 
cọc C2 có vết nứt thân cọc dài nhằm mục đích xác định sức 
chịu tải tại thời điểm hiện tại của các cọc. 

Để tiến hành công tác thí nghiệm PDA cho 2 cọc tại 
vị trí này cần tiến hành phá dỡ bê tông bản mặt cầu, dầm 
ngang và dầm dọc để lộ các đầu cọc, phạm vi phá dỡ sao 
cho đủ để lắp đặt thiết bị và người thực hiện các thao tác 
chuẩn bị, đo đạc và quan sát.

Căn cứ theo báo cáo kết quả thí nghiệm PDA do Viện 
Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hàng hải thực hiện 
tháng 02/2021, sức chịu tải của 2 cọc C1 và C2 như sau 
(Bảng 2.3).

Bảng 2.3. Kết quả thí nghiệm xác định sức chịu tải của cọc 
bằng phương pháp biến dạng lớn (PDA)

STT Tên cọc Ngày thí nghiệm Sức chịu tải 
thí nghiệm (Tấn)

1 C1 25/02/2021 297,06

2 C2 25/02/2021 209,75

Tiến hành so sánh ta thấy sức chịu tải của cọc bị ảnh 
hưởng rất nhiều khi có vết nứt xảy ra, giảm 22,5% sức chịu 
tải khi vết nứt ngắn (20 - 40 cm) và giảm đến 73,4% sức chịu 
tải khi vết nứt dài (100 - 150 cm).

3. GIẢI PHÁP GIA CỐ CỌC BỊ NỨT BẰNG BỌC TẤM FRP
FRP là loại hỗn hợp liên kết bao gồm: Polyester bất 

bão hòa và được gia cường với sợi thủy tinh nên còn gọi 
là composite. Hiện nay, vật liệu FRP được ứng dụng rộng 
rãi trong việc chế tạo các sản phẩm có tính ưu việt và chịu 
được những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chịu được sự 
hao mòn hóa học, chịu được sự đàn hồi, chống mài mòn, 
có độ bền cơ học...  

Để chống lại hiện tượng ăn mòn cốt thép và tăng 
cường khả năng chịu lực của các cọc BTCT bị nứt, hiện nay 
các đơn vị thiết kế thường sử dụng phương pháp bọc các 
cọc cần gia cường bằng các tấm composite sợi cacbon. Việc 
tính toán gia cường sử dụng tiêu chuẩn ACI 440-R2 của Mỹ. 
Trong nghiên cứu này, tác giả đề xuất giải pháp này để gia 
cường cho các cọc BTCT ứng lực trước bị nứt của cầu cảng 
Bến Nghé.

3.1. Thông số kỹ thuật của tấm FRP gia cố
Tính chất cơ lý của một số loại vật liệu FRP trên thị trường 

hiện nay được tóm tắt trong Bảng 3.1. Trong nghiên cứu này, 
vật liệu CFRP được lựa chọn vì có sẵn trên thị trường.

Bảng 3.1. Tính chất cơ lý của vật liệu FRP

Tính chất cơ học Thép GFRP CFRP AFRP
Giới hạn chảy, MPa 276...517 Không có Không có Không có

Cường độ chịu kéo, MPa 483...690 483...1600 400...3690 1720...2540
Mô-đun đàn hồi, ×103 MPa 200 35...51 120...580 41...125

Biến dạng tỉ đối chảy, % 0,14...0.25 Không có Không có Không có
Biến dạng tỉ đối tại thời điểm đứt, % 6...12 1,2...3,1 0,5...1,7 1,9...4,4

3.2. Nguyên lý tính toán 
Nguyên lý của phương pháp gia cường các cọc bị nứt bằng bọc tấm FRP như sau: Khi bọc bê tông bằng tấm FRP sẽ cho phép 

tăng cường khả năng chịu nén và biến dạng của bê tông, đồng thời phát huy được khả năng chịu kéo cao của vật liệu FRP. 
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Hình 3.1: Nguyên lý gia cường bằng phương pháp bọc tấm FRP

Cường độ chịu nén và biến dạng lớn nhất đạt được khi 
gia cường cấu kiện bằng tấm FRP được xác định theo công 
thức sau [5]: 

fcc' = fc' + φf 3,3.ka fl (9)

 (10)

Trong đó: 
fc’  - Cường độ chịu nén của bê tông ban đầu lúc chưa 

gia cường;
fl - Áp lực do tấm FRP gây ra được xác định theo công thức;

 (11)

Ef - Mô-đun đàn hồi của tấm composite;
n - Số lớp FRP gia cường;
D - Đường kính của cọc, D = 600 mm;
εfe - Biến dạng ban đầu của tấm FRP gia cố;
ka và kb - Hệ số hình dạng, đối với tiết diện hình tròn thì 

ka = kb =1;
ϕf - Hệ số triết giảm cường độ dao động từ 0,65 - 0,90 

lấy theo ACI 440-2R; ϕf = 0,65 với hạng mục cầu tàu;
εccu - Biến dạng tối đa của bê tông sau khi gia cường 

tấm FRP;
εc' - Biến dạng lớn nhất của bê tông trước khi gia cường 

tấm FRP;
εfc - Biến dạng tăng thêm sau khi gia cường tấm FRP.
3.3. Kết quả tính toán 
Chiều dày của tấm bọc FRP được chọn là 0,2 mm. Số 

lớp tấm FRP gia cường được thay đổi tăng dần từ 1 - 5 để 
xác định sự thay đổi khả năng chịu lực của kết cấu, quá 
trình lặp lại cho đến khi khả năng chịu lực của kết cấu đạt 
đến trạng thái thiết kế ban đầu. Kết quả quá trình tính toán 
được trình bày trong Bảng 3.2.

Bảng 3.2. Khả năng chịu tải của cọc sau khi gia cường

Số lớp tấm 
FRP

Sức chịu tải cọc được gia 
cường (Tấn) Tỷ lệ fl/fc’

1,0 335,0 0,04

2,0 359,2 0,07

3,0 383,3 0,11

4,0 407,5 0,15

5,0 432,1 0,18

Từ kết quả tính toán được trình bày trong Bảng 3.2 ta 
thấy khi số lớp FRP n =2 thì khả năng chịu lực của cọc gia 

cường là 359,2 tấn tương đương với giá trị trung bình sức 
chịu tải cọc ban đầu, đồng thời kiểm tra tỷ lệ fl/fc’ theo quy 
định của ACI 440.2R-08 phải nhỏ hơn 0,08, [5]. Như vậy, việc 
gia cường 2 lớp là phù hợp.

4. KẾT LUẬN
Trong bài báo này, nguyên nhân cũng như ảnh hưởng 

của các vết nứt đến khả năng chịu lực của cọc BTCT ứng lực 
trước dùng trong công trình cầu cảng đã được chỉ ra. Kết 
quả khảo sát, thí nghiệm PDA tại hiện trường cho thấy:

- Nguyên nhân của các vết nứt trên thân cọc (phổ biến 
ở đoạn mực nước dao động) là do bê tông cọc bị xâm thực 
nên giảm hoặc không còn đảm bảo chức năng bảo vệ cốt 
thép tại khu vực này dẫn đến cốt thép bị han rỉ và gây ra các 
vết nứt trong bê tông đặc biệt là trong khu vực nước mặn.

- Qua thí nghiệm PDA 2 cọc C1 và C2 thấy khả năng 
chịu lực của cọc giảm nhiều so với số liệu kiểm định do Viện 
Khoa học và Công nghệ GTVT thực hiện vào thời điểm năm 
2007 (giá trị trung bình là 363,77 (tấn)).  

- Việc gia cường các cọc BTCT ứng lực trước bằng cách 
bọc các tấm FRP có nhiều ưu việt so với các phương án 
truyền thống, đặc biệt trong điều kiện thi công sửa chữa 
công trình tại những nơi có nước thủy triều dao động liên 
tục, việc tính toán số lớp FRP tối ưu có thể sử dụng phương 
pháp tính được trình bày trong bài báo này.

- Căn cứ vào kết quả nghiên cứu này, các đơn vị liên 
quan công trình nói trên cần tiến hành đồng thời việc xử 
lý các vết nứt cọc với việc gia cường kết cấu cọc bị nứt để 
đảm bảo an toàn công trình, không làm ảnh hưởng đến 
việc khai thác cầu cảng theo thiết kế ban đầu.   

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam trong Đề tài mã số DT 21-22:110.
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TÓM TẮT: Dữ liệu đường bờ là một trong những 
nguồn dữ liệu quan trọng của bản đồ biển. Ngày nay, 
bằng cách sử dụng các kỹ thuật xử lý ảnh kỹ thuật số, 
việc trích xuất đường bờ biển có thể được thực hiện 
với các hệ thống ảnh viễn thám. Trong nghiên cứu 
này, ảnh vệ tinh đa phổ Landsat 8 được sử dụng để 
phân tích, xác định đường bờ biển khu vực Hải Phòng 
dựa trên hai phương pháp chính là sử dụng chỉ số 
phân tách nước NDWI và kỹ thuật xử lý hình ảnh bằng 
cách số hóa trên màn hình. Các kết quả xác định 
đường bờ từ ảnh vệ tinh đa phổ được đánh giá hiệu 
quả và đề xuất áp dụng vào công tác biên tập bản đồ 
biển cho khu vực Hải Phòng.

TỪ KHÓA: Khảo sát biển, Landsat 8, ảnh vệ tinh đa phổ, 
đường bờ, an toàn đường thủy, biên tập bản đồ biển.

ABSTRACT: Coastline extraction is a fundamental 
work for hydrographic chart making. Today, by 
using digital image processing techniques, coastline 
extraction can be done with remote sensing imagery 
systems. In this study, multispectral satellite imagery 
Landsat 8 is used to analyze and determine the 
shoreline of Hai Phong area based on two main 
methods: using water separation index NDWI and on 
screen digitizing techniques. The results of shoreline 
determination from multi-spectral satellite images 
are effectively evaluated and proposed to be applied 
to hydrographic chart making for Hai Phong area.

KEYWORDS: Bathymetry, Landsat 8, multispectral 
satellite imagery, coastline extraction, waterway safety, 
hydrographic chart making.

Phân tích ảnh vệ tinh đa phổ
trích xuất dữ liệu đường bờ biển phục vụ biên tập 
bản đồ biển khu vực Hải Phòng
n TS. TRẦN ĐỨC PHÚ
     Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

và nó là nguồn rất quan trọng để phát hiện những thay đổi 
của đường bờ biển [1]. Các hệ thống hình ảnh đa phổ như 
Landsat và Sentinel cung cấp độ phân giải phổ rộng, không 
gian và thời gian. Đường bờ biển có thể thu được bằng 
cách số hóa trên màn hình (sử dụng hình ảnh màu đúng 
hoặc sai) hoặc bằng kỹ thuật xử lý hình ảnh kỹ thuật số. Có 
rất nhiều kỹ thuật xử lý hình ảnh kỹ thuật số cho phép trích 
xuất đường bờ biển và lập bản đồ.

Nghiên cứu này phân tích, xác định đường bờ biển khu 
vực Hải Phòng bằng cách sử dụng chỉ số phân tách nước 
NDWI (Normalized-difference water index) và kỹ thuật xử 
lý hình ảnh bằng cách số hóa trên màn hình để trích xuất 
dữ liệu đường bờ biển từ dữ liệu Landsat 8 OLI và đánh giá 
kết quả xác định đường ranh giới giữa đất liền và biển của 
khu vực Hải Phòng.

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở dữ liệu
Dữ liệu ảnh vệ tinh đa phổ Landsat 8 được nhóm 

nghiên cứu thu thập cho khu vực vùng biển Đồ Sơn, Hải 
Phòng (Hình 2.1). Vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng là nơi đổ ra 
của nhiều cửa sông lớn thuộc Hệ thống sông Hồng - Thái 
Bình. Phía Bắc có cửa Lạch Huyện, cửa Bạch Đằng, cửa Cấm 
(hiện nay đã bị lấp bởi đập Đình Vũ vào năm 1983), cửa 
Lạch Tray. Phía Nam có cửa Văn Úc, cửa Thái Bình và xa hơn 
là cửa Trà Lý, cửa Ba Lạt.

Hình 2.1: Hình ảnh khu vực nghiên cứu

Dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 8 được tải về miễn phí từ 
trang web của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS). 
Landsat 8 là vệ tinh gần đây nhất trong dự án Landsat. Dự 
án Landsat đã cung cấp dữ liệu không gian có độ phân giải 
vừa phải đã được hiệu chỉnh của bề mặt trái đất cho cộng 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đường bờ biển có tính chất động là dữ liệu quan trọng 

trong xây dựng bản đồ biển. Theo dõi những thay đổi của 
đường bờ biển trong thời gian là điều cần thiết để cung cấp 
thông tin cơ bản cho việc cập nhật và xây dựng mới dữ liệu 
bản đồ biển. Nhiệm vụ này khó khăn, tốn thời gian và đôi 
khi là không thể đối với một khu vực rộng lớn hoặc có điều 
kiện tự nhiên phức tạp khi sử dụng các kỹ thuật khảo sát địa 
hình bằng các phương pháp truyền thống. Công nghệ viễn 
thám cung cấp khả năng giám sát liên tục đường bờ biển 
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đồng người dùng rộng rãi và đa dạng với chất lượng cao kể 
từ năm 1972. Ảnh Landsat cung cấp thông tin đáp ứng nhu 
cầu rộng rãi và đa dạng cho sản xuất nông nghiệp, nghiên 
cứu sự thay đổi toàn cầu, hoạt động giáo dục đào tạo, 
thương mại, an ninh quốc gia và hỗ trợ ra quyết định [2].
Bảng 2.1. Các đặc trưng cơ bản của ảnh vệ tinh đa phổ Landsat 8 [2]

Kênh phổ (Bands) Bước sóng (µm) Độ phân giải Cảm biến
1 0,433-0,453 30 m Ven bờ (Coastal/Aerosol)
2 0,450-0,515 30 m Xanh lam (Blue)
3 0,525-0,600 30 m Xanh lá (Green)
4 0,630-0,680 30 m Đỏ (Red)
5 0,845-0,885 30 m Cận hồng ngoại (NIR)
6 1,560-1,660 30 m Hồng ngoại sóng ngắn (SWIR-1)
7 2,100-2,300 30 m Hồng ngoại sóng ngắn (SWIR-2)
8 0,500-0,680 15 m Toàn sắc (Panchromatic)
9 1,360-1,390 30 m Mây ti (Cirrus)

10 10,6-11,2 100 m Hồng ngoại nhiệt (TIR-1)
11 11,5-12,5 100 m Hồng ngoại nhiệt (TIR-2)

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Tiền xử lý
2.2.1.1. Hiệu chỉnh hình học
Hình ảnh Landsat 8 OLI đã được hiệu chỉnh và đưa về phép 

chiếu UTM sử dụng Hệ thống trắc địa thế giới 1984 - WGS 84. 
Một phép biến đổi đa thức bậc hai được sử dụng để mô hình 
hóa các biến dạng hình học trong dữ liệu ảnh vệ tinh. Bản đồ 
cơ sở IKONOS với độ phân giải không gian 5 m được sử dụng 
làm tài liệu tham khảo. Hiệu chỉnh hình học được thực hiện 
bằng cách sử dụng 31 điểm kiểm soát mặt đất.

2.2.1.2. Hiệu chỉnh khí quyển
Kỹ thuật trích xuất đối tượng tối (Dark Object Extraction, 

DOS) đã được sử dụng để loại bỏ hiệu ứng của tán xạ khí 
quyển. DOS là một phương pháp hiệu chỉnh khí quyển 
theo kinh nghiệm đơn giản cho ảnh vệ tinh. Nó giả định 
rằng phản xạ từ các vật thể tối bao gồm một thành phần 
đáng kể của hiện tượng tán xạ khí quyển.

Loại bỏ phần tối được sử dụng để loại bỏ ảnh hưởng của 
tán xạ khí quyển khỏi hình ảnh bằng cách loại trừ một giá trị 
pixel đại diện cho nền ảnh từ mỗi dải. Với việc loại trừ đi giá trị 
này cho mỗi pixel trong dải, hiện tượng tán xạ sẽ bị loại bỏ [1].

2.2.2. Xử lý hình ảnh
Việc khai thác thông tin với dữ liệu viễn thám luôn 

là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng. Trong khuôn khổ 
nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu sử dụng chỉ số phân 
tách nước NDWI (Normalized-difference water index)  và kỹ 
thuật xử lý hình ảnh bằng cách số hóa trên màn hình để 
trích xuất dữ liệu đường bờ biển từ dữ liệu Landsat 8 OLI và 
đánh giá kết quả.

2.2.2.1. Chỉ số phân tách nước NDWI (Normalized-
difference water index)

NDWI là sự chuyển đổi phi tuyến tính của dải màu xanh 
lục và cận hồng ngoại của ảnh đa phổ, nó là một trong 
những chỉ số phân tách nước được sử dụng rộng rãi nhất để 
khai thác đường bờ biển [3]. Với môi trường nước, nó phản 
xạ bức xạ trong dải màu xanh lục và hấp thụ trong dải NIR 
[4]. Với thảm thực vật trên cạn và đất, chúng có hệ số phản 
xạ ở dải NIR cao hơn ở dải xanh lục. Theo hệ số phản xạ khác 
nhau giữa nước và không nước, NDWI được định nghĩa là:

g NIR

g NIR

R R
NDWI

R R
−

=
+

 (1)

Trong đó: Rg và RNIR - Giá trị phản xạ của dải xanh lục và dải 
cận hồng ngoại của ảnh đa phổ [3]. Các kết quả của chỉ số có 
thể nằm trong khoảng từ -1 đến 1. Bề mặt nước có xu hướng 
có giá trị dương và bề mặt không phải nước có giá trị âm. Trong 
trường hợp này, ảnh đa phổ có một dải màu xanh lục và một 
dải cận hồng ngoại có thể được sử dụng để tính toán NDWI.

2.2.2.2. Số hóa trên màn hình (On Screen Digitizing)
Trích xuất đường bờ bằng số hóa trên màn hình là 

phương pháp dễ dàng và không tốn kém. Phương pháp 
này được sử dụng để trích xuất đường bờ biển bằng cách 
số hóa đường bờ biển từ thông tin địa lý có sẵn. Trong 
phương pháp này, người vận hành đã vẽ đường bờ biển 
như một đường giao nhau giữa nước và đất bằng thủ công 
và tất cả các đối tượng bản đồ có liên quan đều được vector 
hóa. Độ chính xác được cải thiện có thể đạt được nhờ các 
đặc tính thu phóng và số hóa bởi cùng một nhà phân tích. 
Nhược điểm của phương pháp này là tốn nhiều thời gian. 
Trong nghiên cứu này, tỷ lệ được chọn là 1:2000.

3. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

Hình 3.1: Lưu đồ trích xuất đường bờ 
từ ảnh vệ tinh đa phổ Landsat 8

Để thực hiện việc trích xuất dữ liệu, một lưu đồ thực 
hiện công việc được đề xuất (Hình 3.1), bao gồm các bước: 
thu thập dữ liệu Landsat 8 OLI, hiệu chỉnh hình học, hiệu 
chỉnh khí quyển, phân tách nước NDWI, trích xuất đường 
bờ biển và đánh giá kết quả.

3.1. Tiền xử lý hình ảnh
Ảnh vệ tinh Landsat 8 được tải về miễn phí từ trang 

web của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) ngày 
09/12/2021 và được hiệu chỉnh các biến dạng hình học. Hệ 
tọa độ World Geodetic System 84 (WGS 84) và phép chiếu 
UTM zone 48 North được thiết lập cho dữ liệu ảnh vệ tinh 
Landsat 8 (Hình 3.2).

3.2. Phân tách NDWI
Quá trình phân tách nước được thực hiện bằng cách 

sử dụng chỉ số NDWI tính toán dựa trên dải màu xanh lục 
và cận hồng ngoại của ảnh đa phổ Landsat 8 theo công 
thức (1). Trên cơ sở đó, các pixel của ảnh đa phổ tại khu vực 
nghiên cứu được phân cụm lại thành 2 nhóm: môi trường 
nước và môi trường khác (Hình 3.3). Trong đó, các pixel đại 
diện cho môi trường nước có màu sáng với giá trị NDWI lớn 
hơn 0, còn các môi trường khác có màu tối với giá trị NDWI 
nhỏ hơn 0 (Hình 3.3).

Hình 3.2: 
Hình ảnh Landsat 8 
khu vực Hải Phòng
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Hình 3.3: Phân tách nước sử dụng chỉ số NDWI

3.3. Trích xuất đường bờ biển
Từ kết quả xác định ranh giới dựa trên chỉ số NDWI, 

đường bờ biển được xác định là đường nối các giá trị NDWI 
= 0 và chuyển sang dạng vector bằng cách sử dụng phương 
pháp xây dựng đường đồng mức tự động với giá trị đường 
đồng mức NDWI = 0 (Hình 3.4). 

Hình 3.4: Hình ảnh đường bờ (đường kẻ màu xám) trích xuất từ ảnh 
Landsat 8 tại khu vực Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng

3.4. Đánh giá kết quả
Nhằm đánh giá kết quả, kết quả trích xuất đường bờ 

từ ảnh vệ tinh đa phổ Landsat 8 được so sánh với đường 
bờ được số hóa thủ công từ dữ liệu ảnh vệ tinh độ phân 
giải cao Google Earth với độ phân giải không gian 1 m. Ảnh 
Google Earth được số hóa thủ công dựa trên việc nhận biết 
sự khác biệt về tính chất phản xạ của đối tượng nước và đối 
tượng khác.

Hình 3.5: Mức độ sai lệch khoảng cách giữa đường bờ trích xuất 
từ ảnh đa phổ và ảnh độ phân giải cao Google Earth

Đường bờ khu vực vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng được 
số hóa từ ảnh độ phân giải cao Google Earth. Để đánh giá 
mức độ sai lệch giữa đường bờ được trích xuất bằng hai 

phương pháp nêu trên, các khoảng cách theo phương 
vuông góc từ điểm nút của đường bờ được số hóa từ ảnh 
Google Earth tới đường bờ trích xuất từ ảnh đa phổ được 
tính toán tự động sử dụng các hàm tính khoảng cách thực 
hiện trên phần mềm mã nguồn mở QGIS. Trong tổng số 
300 giá trị tính toán khoảng cách giữa hai đường bờ thì có 
khoảng 80% giá trị nằm trong khoảng từ 0 - 5 m, 15% giá 
trị nằm trong khoảng từ 5 - 10 m và khoảng 5% giá trị nằm 
ngoài khoảng 10 m. Kết quả đánh giá cho thấy rằng trích 
xuất dữ liệu đường bờ từ ảnh vệ tinh đa phổ Landsat 8 có 
thể đảm bảo độ chính xác trong khảo sát đường bờ cho 
công tác khảo sát hạng 2 và 3 theo TCVN 10336:2015 - Tiêu 
chuẩn khảo sát độ sâu trong lĩnh vực hàng hải [5].

4. KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã đề xuất phương pháp trích xuất đường 

bờ từ ảnh vệ tinh đa phổ Landsat 8 và áp dụng cho khu vực 
biển Hải Phòng. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh khả 
năng trích xuất đường bờ một cách tự động với độ chính 
xác trong phạm vi cho phép phục vụ xây dựng cơ sở dữ 
liệu bản đồ biển. Trên cơ sở nghiên cứu này, phương pháp 
trích xuất đường bờ từ ảnh vệ tinh đa phổ Landsat 8 cho 
thấy khả năng áp dụng cùng với các phương pháp khảo 
sát truyền thống trong công tác khảo sát bảo đảm an toàn 
hàng hải và biên tập bản đồ biển tại Việt Nam.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam trong Đề tài mã số DT20-21.65.
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TÓM TẮT: Xe nâng hàng tự hành là máy nâng được 
sử dụng phổ biến phục vụ công tác nâng hạ, xếp dỡ 
hàng hóa tại các nhà kho, cảng biển, nhà ga, sân bay. 
Xe nâng có tính linh hoạt cao, đặc biệt là bộ công 
tác có thể thay đổi chiều cao nâng hàng trong một 
phạm vi rộng. Trong quá trình làm việc, kết cấu thép 
bộ công tác cũng là kết cấu chịu tải trọng trực tiếp từ 
hàng nâng. Chính vì vậy, kết cấu thép cần phải được 
tính toán thiết kế phù hợp với yêu cầu sử dụng cũng 
như đảm bảo khả năng chịu tải. Có nhiều phương 
pháp và phần mềm có thể áp dụng để tính toán, tuy 
nhiên với dạng kết cấu là khung chịu lực, phần mềm 
Sap2000 là phần mềm phù hợp nhất. Kết quả tính 
toán từ phần mềm có thể chỉ rõ các vị trí bất lợi trên 
kết cấu về ứng suất cũng như chuyển vị, từ đó giúp 
cho người thiết kế lựa chọn được mặt cắt phù hợp 
cho từng thành phần của kết cấu.

TỪ KHÓA: Xe nâng hàng, bộ công tác xe nâng hàng, 
phần mềm Sap2000.

ABSTRACT: Self-propelled forklifts are widely used 
for loading and unloading goods at warehouses, 
seaports, railway stations, and airports. Forklifts have 
great flexibility, especially since the working set can 
change the lifting height in a wide range. In the 
working process, the working set is subjected to 
loads from the goods. Therefore, the working set 
needs to be calculated and designed in accordance 
with the requirements of use as well as to ensure the 
load capacity. There are many methods and software 
that can be applied to calculate. However, with frame 
structure, Sap2000 software is the most suitable 
software. Calculation results from the software can 
indicate unfavorable positions on the structure in 
terms of stress as well as displacement. This helps 
the designer choose the appropriate section for each 
part of the structure.

KEYWORDS: Lifting machine, Lifting machine’s 
working equipment, Sap2000.

Ứng dụng phần mềm Sap2000
kiểm nghiệm khả năng chịu tải của kết cấu thép 
bộ công tác xe nâng hàng tự hành

n ThS. PHÙNG CÔNG DŨNG; ThS. ĐỖ HỮU TUẤN
     Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
n ThS. NGUYỄN VĂN HÙNG
     Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Xe nâng hàng tự hành là một dạng của máy nâng vận 

chuyển được dùng để nâng hạ, vận chuyển các loại hàng 
kiện, hàng đóng gói, hàng hòm, container và các cấu kiện 
bê tông có trọng lượng tương đối lớn. 

Cấu tạo đặc trưng của xe nâng hàng được thể hiện như 
Hình 1.1. Xe nâng gồm hai bộ phận chính là bộ di chuyển 
và bộ công tác nâng hàng. Bộ di chuyển có các cụm chi tiết 
tương tự như ở ô tô, tuy nhiên điểm khác biệt ở chỗ xe nâng 
có động cơ và cơ cấu định hướng lái đặt ở phía sau, còn cầu 
chủ động đặt ở phía trước. Đặc điểm khác biệt này là do khi 
mang hàng, phía trước xe chịu tải trọng lớn (bộ công tác 
và hàng nâng đặt phía trước máy); phía sau máy nhẹ hơn, 
dùng cầu sau làm cầu định hướng lái sẽ làm giảm nhẹ lực 
điều khiển khi xe cần chuyển hướng chuyển động.

Để lấy hàng, người lái hạ càng nâng (5) đến vị trí thấp 
nhất, điều khiển cặp xi-lanh (7) nghiêng khung (bộ công tác) 
về phía trước khoảng 3 - 40 điều chỉnh vị trí máy sao cho đỉnh 
càng nâng vừa chạm đến đáy kiện hàng rồi cho máy tiến 
về phía trước, cho càng nâng ngập hoàn toàn vào đáy kiện 
hàng, sau đó nghiêng khung nâng về sau khoảng 12 - 150. 
Di chuyển hàng đến vị trí cần thiết, ta cần nâng càng nâng 
lên khoảng 0,5 m rồi mới di chuyển. Đến vị trí xếp hàng, 
nâng hàng lên chiều cao cần thiết, di chuyển xe vào đúng vị 
trí xếp hàng, nghiêng khung chính về phía trước và lùi máy, 
hàng được xếp xong máy lùi về vị trí ban đầu làm việc.

1 - Khung nâng
2 - Xích kéo
3 - Tay gạt điều khiển
4 - Bàn nâng
5 - Càng nâng
6 - Bánh chủ động
7 - Xy-lanh nghiêng 
      bàn nâng
8 - Bánh sau
9 - Đối trọng
11 - Ghế ngồi
12 - Vô-lăng
13 - Mái che

Hình 1.1: Cấu tạo chung của xe nâng hàng tự hành



98

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Số 08/2022

 Các xe nâng hàng sử dụng ở Việt Nam hầu hết là 
nhập khẩu từ nước ngoài: Đức, Nga, Hàn Quốc, Trung 
Quốc..., có rất nhiều loại sức nâng từ nhỏ, trung bình đến 
lớn và rất lớn. Hầu hết xe nâng hàng được sử dụng trong 
các xưởng chế tạo, sửa chữa, công trường xây dựng. Ở Việt 
Nam hiện nay chỉ mới dừng ở việc vận hành, sửa chữa, bảo 
dưỡng kỹ thuật xe nâng hàng, chưa có đơn vị chế tạo thành 
phẩm xe nâng hàng.

Do vậy, việc nghiên cứu, kiểm tra bền kết cấu thép bộ 
công tác xe nâng hàng tự hành là cần thiết và có ý nghĩa 
thực tiễn, góp phần cho việc thiết kế và chế tạo trong nước.

2. KẾT CẤU BỘ CÔNG TÁC CỦA XE NÂNG HÀNG
Kết cấu mẫu xe lựa chọn để nghiên cứu là Maximal 

Model FD30T, với bộ thông số kỹ thuật theo Bảng 2.1.
Bảng 2.1. Thông số kỹ thuật của xe nâng hàng FD30T

TT Tên gọi Kí hiệu Giá trị Đơn vị
1 Tải trọng nâng Q 3.000 kg
2 Trọng tâm xe C 500 mm
3 Trọng lượng xe G 4.310 kg

5 Góc nghiêng 
khung nâng α/β 6/12 độ

6 Chiều cao  
khung nâng h1 2.890 mm

7 Độ cao nâng tối đa h3 3.000 mm

8 Chiều cao khung 
nâng tối đa h4 3.400 mm

9 Chiều dài xe với 
càng nâng L1 2.685 mm

10 Chiều dài xe tới bề 
mặt càng nâng L2 2.685 mm

11 Chiều rộng xe b1 2.080 mm
12 Càng nâng Dày/Rộng/Cao 45x125x1.070 mm
14 Vận tốc nâng càng Có tải/Không tải 470/500 mm
15 Vận tốc hạ càng Có tải/Không tải 400/500 mm
17 Công suất động cơ N 36,8 kW

1 - Càng nâng; 2 - Giá; 3 - Xích tải; 4 - Khung động;
5 - Khung tĩnh; 6 - Xi-lanh nâng tải; 7 - Xi-lanh nghiêng bộ công tác;

8 - Khớp liên kết bộ công tác với máy cơ sở
Hình 2.1: Kết cấu chung bộ công tác của xe nâng hàng

1 - Càng nâng; 2 - Bàn trượt; 3 - Xích tải; 4 - Xi-lanh nâng tải
Hình 2.2: Sơ đồ tính lực đẩy xi-lanh và lực căng xích

Từ Hình 2.2, tính được lực đẩy cần thiết của một xi-lanh 
nâng tải (máy dùng hai xi-lanh nâng tải), Fxl (N). Trong thực 
tế, góc nghiêng của xích tải là rất nhỏ, do đó ta có:

Fxl = Q = 30000 (N) (1)
Cũng theo Hình 2.2, lực căng xích ở mỗi bên (máy dùng 

hai xích tải hai bên) Sx (N) được xác định như sau:

x
QS
2

=  = 15000 (N) (2)

Trong đó:
Q - Tải trọng của hàng nâng, Q = 30.000 (N).
Trong công thức (1) và (2) chưa tính đến các tải trọng 

bản thân và không tính lực quán tính trong quá trình nâng 
hạ, với giả thiết quá trình nâng diễn ra nhẹ nhàng nhờ vào 
hệ thống thủy lực được điều khiển trên xe nâng.

Tải trọng tác dụng lên càng nâng là tải trọng phân bố 
đều, được xác định như sau:

Q 30000q
2.L 2,1070

= =  = 14 (N/mm) (3)

Kết cấu thép của bộ công tác xe nâng hàng được thể 
hiện theo Hình 2.3.

             a) - Khung tĩnh                                        b) - Khung di động
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c) - Giá trượt

d) - Càng nâng
Hình 2.3: Các cụm kết cấu thép của bộ công tác xe nâng hàng

3. ÁP DỤNG PHẦN MỀM SAP2000 TÍNH TOÁN KẾT 
CẤU THÉP BỘ CÔNG TÁC

Sơ đồ tính xây dựng bằng phần mềm Sap2000 mô tả 
kết cấu tương đương với kết cấu thực, các thanh được mô 
tả bằng đường tâm. Các vị trí liên kết được lý tưởng hóa để 
bỏ qua lực ma sát. Kết cấu được xét ở trạng thái làm việc với 
chiều cao nâng lớn nhất. Trên sơ đồ đặt lực, xi-lanh nâng tải 
và xích tải được thay thế bằng các lực Fxl và Sx đã tính ở mục 2.

a)                                                                   b) 
a) - Sơ đồ tính; b) - Sơ đồ kết cấu 

(không thể hiện xích và xi-lanh nâng tải)
Hình 3.1: Sơ đồ tính của bộ công tác máy nâng

a) - Mặt cắt khung động                              b) - Mặt cắt khung tĩnh

c) - Tương quan lắp ghép
Hình 3.2: Tiết diện đặc trưng và lắp vị trí tương quan 

của khung tĩnh và khung động
Biểu đồ nội lực tính toán bằng phần mềm Sap2000 

được thể hiện theo Hình 3.3.

a) - Biểu đồ lực dọc trục
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b) - Biểu đồ lực cắt                       c) - Biểu đồ mô-men uốn
Hình 3.3: Biểu đồ nội lực trên kết cấu

3.1. Các giá trị nội lực và đặc trưng hình học của các 
tiết diện đặc trưng trên kết cấu thép

Giá trị nội lực và các đặc trưng hình học của mặt cắt 
được xác định bằng phần mềm Sap2000 cho các bộ phận 
kết cấu như sau:

Bảng 3.1. Các giá trị của khung tĩnh

STT Tên gọi Ký hiệu Giá trị Đơn vị
1 Lực dọc N 12897,6 N
2 Lực cắt Q 1,579.10-7 N
3 Mô-men Mx - 8664883 N.mm
4 Diện tích A 546,965 mm2

5 Mô-men chống uốn Wx 19806,763 mm3

Bảng 3.2. Các giá trị của khung động

STT Tên gọi Ký hiệu Giá trị Đơn vị
1 Lực dọc N -16759.32 N
2 Lực cắt Q -1,386.10-7 N
3 Mô-men Mx - 8483933 N.mm
4 Diện tích A 671.3 mm2

5 Mô-men chống uốn Wx 24575,7 mm3

Bảng 3.3. Các giá trị của càng nâng

STT Tên gọi Ký hiệu Giá trị Đơn vị
1 Lực dọc N 12897,6 N
2 Lực cắt Q -15556.53 N
3 Mô-men Mx - 8322741 N.mm
4 Diện tích A 7000 mm2

5 Mô-men chống uốn Wx 58333 mm3

3.2. Kiểm tra ứng suất trên các thành phần của kết cấu
- Kết cấu khung tĩnh: Qua các giá trị nội lực, nhận thấy 

lực cắt Q rất nhỏ nên có thể bỏ qua ảnh hưởng của ứng suất 
tiếp trên kết cấu. Ứng suất trên mặt cắt ngang khung tĩnh 
được tính theo công thức:

x

x

M N
W A

σ = + = 460 (N/mm2) (4)

- Kết cấu khung động: Qua các giá trị nội lực, nhận thấy 
lực cắt Q rất nhỏ nên có thể bỏ qua ảnh hưởng của ứng suất 
tiếp trên kết cấu. Ứng suất trên mặt cắt ngang khung tĩnh 
được tính theo công thức:

x

x

M N
W A

σ = + = 370 (N/mm2) (5)

- Kết cấu càng nâng: Để đơn giản trong tính toán, giả 
thiết ứng suất tiếp phân bố đều trên mặt cắt ngang và được 
tính theo công thức:

Q
A

τ = = 2,22 (N/mm2) (6)

Ứng suất pháp trên mặt cắt của kết cấu thép tính theo 
công thức:

x

x

M N
W A

σ = + = 144 (N/mm2) (7)

Ứng suất tương đương được xác định theo công thức:
2 2

td 3.σ = σ + τ = 145 (N/mm2) (8)
Chọn vật liệu thép hợp kim 15X có ứng suất cho phép 

[σ] = 520 (N/mm2) để chế tạo khung động và khung tĩnh, 
thép C45 có ứng suất cho phép [σ] = 260 (N/mm2) để chế 
tạo càng nâng.

4. KẾT LUẬN
- Như vậy, các thành phần chính của kết cấu thép bộ 

công tác xe nâng hàng đảm bảo điều kiện chịu lực ở trạng 
thái làm việc bất lợi nhất.

- Phầm mềm Sap2000 cho kết quả tính toán đáng tin cậy.
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TÓM TẮT: Vận tải, kho vận là một phần thiết yếu 
cho sự vận hành của những mô hình kinh tế dựa vào 
đầu tư, xuất khẩu như của Việt Nam. Quá trình hội 
nhập quốc tế đã tạo ra nhiều lợi thế, đồng thời cũng 
chứa đựng những thách thức cho Việt Nam trong 
phát triển vận tải đa phương thức (VTĐPT). Trong 
bài báo này, tác giả sẽ phân tích những tác động của 
hội nhập quốc tế tới pháp luật về VTĐPT ở Việt Nam 
và chỉ ra một số định hướng hoàn thiện pháp luật về 
VTĐPT trong bối cảnh hiện nay.

TỪ KHÓA: Hội nhập quốc tế, pháp luật, vận tải đa 
phương thức.

ABSTRACT: Transport and logistics are an essential 
part of the performance of Vietnam’s export-investment 
orientated economy. The international integration 
process has created many favorable conditions as 
well as challenges for Vietnam in the development of 
multimodal transport. This article will analyze the impacts 
of international integrations on multimodal transport 
regulation in Vietnam as well as make suggestions to 
improve these regulations in a modern approach.

KEYWORDS: International integration,  law, 
multimodal transport.

Hoàn thiện pháp luật về vận tải đa phương thức 
đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

n TS. NGUYỄN THỊ THU HẰNG
     Trường Đại học Hải Phòng

2. HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT 
RA ĐỐI VỚI PHÁP LUẬT VỀ VTĐPT Ở VIỆT NAM

2.1. Bối cảnh phát triển của VTĐPT ở Việt Nam trong 
điều kiện hội nhập quốc tế 

Trong những năm qua, Việt Nam đã thực hiện hội nhập 
toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là hội 
nhập kinh tế. Các quan hệ hợp tác kinh tế song phương, 
đa phương, khu vực và toàn cầu đã được mở rộng với việc 
ký kết và tham gia một loạt các điều ước quốc tế. Sau 15 
năm gia nhập WTO, cho đến nay, Việt Nam đã tham gia 
đàm phán và ký kết 17 hiệp định thương mại tự do (FTA). 
Trong đó, 15 FTA đã được ký kết ở cấp độ song phương và 
khu vực, 2 FTA đang trong quá trình đàm phán [2]. Việc ký 
kết các FTA đã tạo cơ sở pháp lý và tiền đề, điều kiện quan 
trọng về thể chế để nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng và 
toàn diện vào nền kinh tế quốc tế, cũng như tạo tiền đề để 
pháp luật trong nước phù hợp và tương thích với pháp luật 
quốc tế. Việc ký kết thành công RCEP cũng đã mở ra những 
cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất 
khẩu, tham gia vào các chuỗi giá trị mới trong khu vực và 
tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. Theo đánh giá của 
các chuyên gia quốc tế, trên quy mô toàn cầu, Việt Nam là 
một trong những nền kinh tế mở nhất toàn cầu với tỷ lệ 
thương mại trên GDP là 190% trong năm 2018 [3]. 

Quá trình hội nhập quốc tế đã tạo ra nhiều lợi thế cho 
Việt Nam trong phát triển ngành vận tải và logistics.

Thứ nhất, sự gia tăng của trao đổi thương mại toàn cầu 
cùng với việc hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng 
đã mở ra cánh cửa giao thương ngày càng rộng lớn cho Việt 
Nam. Cùng với việc ký kết thành công các hiệp định thương 
mại tự do, việc mở cửa thị trường hàng hóa, tự do hóa lĩnh 
vực đầu tư, dịch vụ, tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư 
giữa Việt Nam và các nước đã góp phần gia tăng nhu cầu 
vận chuyển, cung ứng, kho bãi, giúp mở rộng thị trường 
vận tải cho doanh nghiệp Việt Nam. 

Thứ hai, yếu tố địa kinh tế của Việt Nam là điều kiện 
thuận lợi cho phát triển mạnh ngành vận tải biển và VTĐPT. 
Nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi, là nơi tập trung nhiều đầu mối 
giao thông quan trọng, đặc biệt là giao thông trên biển, Việt 
Nam thích hợp để xây dựng các trung tâm trung chuyển của 
khu vực Đông Nam Á. Lợi thế bờ biển dài và hệ thống cảng 
biển được xây dựng từ Bắc vào Nam giúp Việt Nam có tiềm 
năng để trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa trên 
tuyến vận tải đường biển thông với nhiều hướng từ Trung 
Đông, châu Âu, châu Mỹ đến Nhật Bản, Nga... cũng như có 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hội nhập quốc tế là quá trình liên kết, gắn kết giữa các 

quốc gia/vùng lãnh thổ với nhau thông qua việc tham gia 
các tổ chức, thiết chế, cơ chế, hoạt động hợp tác quốc tế vì 
mục tiêu phát triển của bản thân mỗi quốc gia/vùng lãnh 
thổ đó và nhằm tạo thành sức mạnh tập thể giải quyết 
những vấn đề chung mà các bên cùng quan tâm. Hội nhập 
quốc tế theo đúng nghĩa đầy đủ là hội nhập trên tất cả lĩnh 
vực khác nhau của đời sống xã hội [1].

Hội nhập kinh tế kéo theo sự phát triển của thương mại 
toàn cầu đòi hỏi cần có sự hỗ trợ của hệ thống vận tải hàng 
hóa hiệu quả. Cùng với chủ trương phát triển VTĐPT, việc 
tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về VTĐPT của Việt 
Nam là một yêu cầu hoàn toàn khách quan đáp ứng đòi 
hỏi của nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập quốc tế và công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.



102

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Số 08/2022

điều kiện giao thông thuận lợi để đưa hàng hóa từ các quốc 
gia láng giềng như Lào, Campuchia, Trung Quốc đi quốc tế. 

Thứ ba, cơ sở hạ tầng như đường cao tốc, cảng biển, 
cảng hàng không, cảng cạn... đang không ngừng được cải 
thiện, đầu tư xây dựng mới tạo điều kiện để lĩnh vực GTVT 
thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hỗ trợ 
phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông như đường bộ, 
đường sắt, cảng biển và sân bay. 

Thứ tư, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã từng bước 
được xây dựng và hoàn thiện tạo môi trường thuận lợi cho 
hoạt động VTĐPT phát triển. Việt Nam đã ban hành nhiều chủ 
trương, chính sách giúp cải thiện môi trường kinh doanh ngày 
càng minh bạch, thông thoáng, phù hợp với quốc tế. Việc sửa 
đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp 
với đặc điểm của hoạt động vận tải và tăng cường tính kết 
nối giữa các phương thức vận tải cũng đã tạo điều kiện cho 
kết nối đa phương thức trong hoạt động vận tải, giảm chi phí 
logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, hội nhập quốc tế với 
nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết cũng mang lại 
nhiều thách thức cho các lĩnh vực đặc thù, trong đó có VTĐPT. 

Thứ nhất, hội nhập quốc tế tạo ra môi trường cạnh tranh 
ngày càng mạnh mẽ đối với doanh nghiệp vận tải Việt Nam. 
Thực thi các hiệp định đã ký kết, Việt Nam từng bước mở 
cửa thị trường dịch vụ vận tải hàng không, vận tải đường 
bộ, đường sắt, vận tải biển, vận tải thủy nội địa và một số 
dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải. Điều này tạo nên 
sức ép lớn cho các doanh nghiệp vận tải trong nước, đặc 
biệt khi các doanh nghiệp vận tải của Việt Nam phần lớn có 
quy mô vừa và nhỏ, tính chuyên nghiệp chưa cao.

Thứ hai, mặc dù cơ sở hạ tầng trong những năm vừa 
qua đã được đầu tư cải thiện so với trước đây nhưng vẫn 
còn nhiều bất cập. Cơ sở hạ tầng GTVT cũng như hạ tầng về 
công nghệ thông tin còn yếu kém, chưa đồng bộ dẫn đến 
dịch vụ VTĐPT gặp nhiều khó khăn. 

Thứ ba, mặc dù Nhà nước đã ban hành, sửa đổi và từng 
bước hoàn thiện nhiều chính sách, pháp luật nhằm hỗ trợ, 
tạo điều kiện cho ngành vận tải và logistics phát triển, tuy 
nhiên vẫn còn thiếu tính đồng bộ và tồn tại nhiều bất cập 
cần phải hoàn thiện để tương thích với các điều ước quốc 
tế mà Việt Nam đã tham gia, cụ thể là các FTA thế hệ mới.

2.2. Những yêu cầu đặt ra đối với pháp luật về 
VTĐPT ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế 

Việc tạo lập một hệ thống pháp luật thống nhất về vận 
tải và xây dựng, hoàn thiện pháp luật về VTĐPT nhằm đảm 
bảo sự rõ ràng, minh bạch, có tính dự đoán và tạo thuận 
lợi cho các chủ thể kinh doanh là một đòi hỏi của nền kinh 
tế. Trên cơ sở đó, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả và tính bền vững của hoạt động VTĐPT trong điều kiện 
hội nhập quốc tế, pháp luật về VTĐPT của Việt Nam trong giai 
đoạn hiện nay cần đáp ứng một số yêu cầu cụ thể sau đây:

Thứ nhất, cần khẩn trương khắc phục những hạn chế 
trong công tác xây dựng pháp luật. Chú trọng việc nội luật hóa 
những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, nhất là các 
điều ước quốc tế về tự do hóa thương mại thế hệ mới như Hiệp 
định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác 
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Thứ hai, cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các quy định 
pháp luật về VTĐPT của các nước, đặc biệt là các nước trong 
khu vực. Việc tiếp thu các quy định này một mặt giúp chúng 
ta không tốn thời gian và công sức, mặt khác góp phần làm 
cho pháp luật Việt Nam trở nên tương thích hơn với pháp 
luật của các nước trên thế giới.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tạo 
dựng thể chế để bảo đảm sự bình đẳng và cạnh tranh lành 
mạnh của hoạt động kinh doanh VTĐPT trong kinh tế thị 
trường; đẩy mạnh các cải cách trình tự, thủ tục tổ chức thi 
hành pháp luật theo hướng công khai, minh bạch, tạo lập 
môi trường pháp lý cho cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, 
phù hợp với nguyên tắc của các cam kết quốc tế. 

Thứ tư, đẩy mạnh việc tổ chức thi hành, thực thi các 
quy định pháp luật về VTĐPT có hiệu quả phù hợp với các 
thông lệ quốc tế phổ biến. Những sự thay đổi của hệ thống 
pháp luật chỉ thật sự có hiệu quả khi không chỉ là các quy 
định trên giấy mà phải đáp ứng được yêu cầu tương thích 
với mức độ ngày càng phức tạp của hoạt động kinh doanh 
diễn ra trong thực tế, góp phần tăng cường kết nối VTĐPT 
của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 
3. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ VTĐPT 

TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM
Để đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế, 

pháp luật về VTĐPT cần được tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở 
một số định hướng cơ bản sau:

3.1. Đảm bảo sự phù hợp với chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, sửa 
đổi năm 2011) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ, phát 
triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức 
và bảo vệ tài nguyên, môi trường; xây dựng cơ cấu kinh tế 
hợp lý, hiện đại, có hiệu quả và bền vững, gắn kết chặt chẽ 
công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.  

Thể chế hóa đường lối của Đảng, Nhà nước đã sửa đổi, bổ 
sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật về vận chuyển hàng 
hóa như: Bộ luật Hàng hải, Luật Giao thông Đường bộ, Luật 
Giao thông Đường thủy nội địa... Quyết định số 206/2004/QĐ-
TTg ngày 10/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020 đã 
đưa ra một trong những quan điểm phát triển GTVT Việt Nam 
là “Phát triển vận tải theo hướng hiện đại với chi phí hợp lý, an 
toàn, giảm thiểu tác động môi trường và tiết kiệm năng lượng; 
ứng dụng công nghệ vận tải tiên tiến, đặc biệt là VT ĐPT...” [4]. 

Thực hiện chủ trương này, ngày 07/6/2019, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 703/QĐ-TTg phê duyệt 
Đề án “Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng 
phát triển VTĐPT, kết nối giữa các hình thức vận tải khác nhau, 
chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu chi 
phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa 
và dịch vụ của doanh nghiệp” với mục tiêu tổng quát là xây 
dựng thị trường vận tải cạnh tranh lành mạnh, phát huy thế 
mạnh của từng phương thức vận tải và phát triển VTĐPT; ứng 
dụng các công nghệ vận tải tiên tiến để tạo thuận lợi cho lưu 
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thông hàng hóa, giảm chi phí logistics của nền kinh tế trong 
điều kiện hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Trên cơ sở đó, việc hoàn thiện pháp luật về VTĐPT phải 
được đặt trong chính sách chung của Nhà nước về hoàn thiện 
môi trường pháp lý, xây dựng cơ chế nhằm phát triển GTVT. 

3.2. Đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống các 
quy định pháp luật về vận chuyển hàng hóa nói chung 
và VTĐPT

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật thống nhất, 
đồng bộ, khả thi là yêu cầu khách quan để đáp ứng được các 
yêu cầu, đòi hỏi của xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện 
pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của chủ thể. Để đánh giá tính thống nhất, đồng bộ của hệ 
thống pháp luật cần đặt văn bản QPPL trong mối tương quan 
với toàn bộ hệ thống pháp luật, xem xét tính thống nhất giữa 
các quy phạm pháp luật, các chế định pháp luật trong cùng 
một ngành luật và với các ngành luật khác xem xét trong mối 
quan hệ giữa luật chung và luật chuyên ngành...

Chính sách, pháp luật về VTĐPT cũng được đặt trong 
sự gắn kết chặt chẽ với logistics và pháp luật về vận tải đơn 
thức. Để xây dựng và hoàn thiện pháp luật về VTĐPT phải 
đặt trong mối liên hệ chung với toàn ngành. Qua nghiên 
cứu cho thấy, các quy định pháp luật về vận tải của Việt Nam 
còn chồng chéo, thiếu tính đồng bộ, vì vậy cần thiết phải 
thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung một cách tổng 
thể các quy định pháp luật liên quan đến toàn bộ hoạt động 
vận tải nhằm tạo sự thống nhất trong pháp luật về vận tải.

3.3. Đảm bảo sự đồng bộ trong hoàn thiện thể chế, 
tạo hành lang pháp lý, bổ sung các tiêu chuẩn kỹ thuật 
cho vận tải hàng hóa 

Do tác động của quá trình hội nhập khu vực và quốc tế, 
việc ban hành các chiến lược, quy hoạch, hành lang pháp lý 
cho ngành dịch vụ logistics và vận tải hàng hóa đã nhận được 
nhiều hơn sự quan tâm từ các cơ quan quản lý nhà nước. 
Một số văn bản pháp luật đã được bổ sung, sửa đổi phù hợp 
với tình hình mới như Quyết định số 355/TTg của Thủ tướng 
Chính phủ ngày  25/02/2013 phê duyệt điều chỉnh chiến lược 
phát triển GTVT đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Nghị quyết 
số  02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp 
tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nghị định số 
56/2019/ NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều liên quan đến lĩnh vực GTVT trong Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch... 

VTĐPT thực hiện sự kết nối toàn bộ quá trình vận chuyển 
thành một chuỗi vận tải không gián đoạn. Vì vậy, cần phải có 
các giải pháp đồng bộ để hoàn thiện thể chế, cơ chế chính 
sách, tăng cường vai trò quản lý nhà nước chuyên ngành, đi 
đôi với việc sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật về vận tải nhằm tạo môi trường pháp lý đầy đủ, có hiệu lực 
cao, tạo động lực cho phát triển thị trường vận tải, hình thành 
môi trường kinh doanh tự do, bình đẳng, minh bạch, công khai.

3.4. Đảm bảo sự tương thích với pháp luật quốc tế 
để tăng cường hội nhập

Đây không chỉ là định hướng cơ bản trong việc xây 
dựng và hoàn thiện pháp luật về VTĐPT mà còn là định 

hướng chung trong việc xây dựng và hoàn thiện các quy 
định pháp luật về vận tải nói chung. Để xây dựng một hệ 
thống pháp luật về VTĐPT phù hợp với thông lệ quốc tế, 
ngoài việc tiếp tục mở rộng việc ký kết và tham gia các điều 
ước quốc tế về vấn đề này, Việt Nam cần chú trọng đến việc 
tham khảo các quy định pháp luật của các quốc gia trên cơ 
sở vận dụng các quy định pháp luật quốc tế thông qua việc 
đưa những nguyên tắc đã được sự thừa nhận rộng rãi vào 
trong pháp luật Việt Nam. 

Trong khu vực, Hiệp định khung ASEAN về VTĐPT 
(AFAMT) đã được ký kết làm cơ sở pháp lý quốc tế cho 
hoạt động VTĐPT. Cùng với việc tham gia AFAMT, chúng ta 
đã tham gia các Hiệp định về phát triển GTVT với các nước 
ASEAN nhằm tăng cường, phối hợp và liên kết trong hoạt 
động VTĐPT. Nhằm tiếp tục thực hiện các hiệp định song 
phương và đa phương về hàng không, hàng hải, đường bộ, 
đường sắt và đường thủy nội địa, tạo thuận lợi cho vận tải 
người và hàng hóa qua biên giới, vận tải liên quốc gia, VTĐPT 
trong khuôn khổ ASEAN, Việt Nam cần xây dựng một khung 
khổ pháp lý hướng tới tạo lập một môi trường kinh doanh 
lành mạnh, bình đẳng giữa các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước để phù hợp với các quy tắc chung của thế giới và các 
nước trong khu vực.

4. KẾT LUẬN
Cùng với chủ trương xây dựng thị trường vận tải cạnh 

tranh theo hướng phát triển VTĐPT, tăng cường kết nối giữa 
các hình thức vận tải, trong những năm qua, pháp luật về 
VTĐPT của Việt Nam đã từng bước được xây dựng và củng 
cố. Trên nền tảng đó, việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật 
và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về  VTĐPT với những 
định hướng đã nêu không chỉ khắc phục được những thiếu 
sót hiện đang tồn tại trong pháp luật về VTĐPT của nước ta 
mà còn bảo đảm sự tương đồng với các quy định của các 
quốc gia khác, các điều ước quốc tế, đặc biệt là các Hiệp định 
về vận tải trong khu vực mà Việt Nam đã tham gia ký kết, đáp 
ứng đòi hỏi của thực tiễn và bối cảnh hội nhập hiện nay.
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TÓM TẮT: Khi xe khách cỡ lớn chuyển động trong 
điều kiện gió ngang lớn, lực và mô-men khí động gây 
mất ổn định chuyển động như: lệch bên, xoay thân 
xe và thay đổi tải trọng phân bố trên xe. Nếu độ lệch 
bên của xe lớn, xe có thể vi phạm làn đường. Nếu 
góc xoay thân xe lớn, xe có thể mất quỹ đạo chuyển 
động. Nếu có sự thay đổi lớn tải trọng phân bố trên 
xe, xe có thể bị nhấc bánh và dẫn tới lật xe. Bài báo 
tính toán 3 thông số ổn định của xe khách di chuyển 
qua vùng gió ngang: độ lệch bên, góc xoay thân xe 
và phản lực tại bánh xe, từ đó so sánh với tiêu chuẩn 
ổn định được đề xuất bởi Barker. 

TỪ KHÓA: Xe khách, gió ngang, độ lệch bên, góc 
xoay thân xe, phản lực tại bánh xe.

ABSTRACT: When a bus moves in high wind 
conditions, aerodynamic forces and moments cause 
instability in movements such as lateral displacement, 
body rotation and change in load distribution on the 
vehicle. If the lateral displacement of the vehicle is 
significant, the vehicle may violate lane separation. 
If the vehicle has a large yaw angle, it may lose its 
motion trajectory. If the change in the distributed 
load of the vehicle is significant, the wheel’s contact 
may force reduced to zero, leading to a rollover. The 
article calculates three stability parameters of a bus 
moving through the crosswind: lateral displacement, 
yaw angle and normal force. From there, compare 
with the stability standard published by Barker. 

KEYWORDS: Bus, crosswind, lateral displacement, 
yaw angle, normal force.

Nghiên cứu đánh giá độ lệch bên, góc xoay thân xe, 
phản lực tại bánh xe của xe khách cỡ lớn 
trong điều kiện gió ngang 
n TS. ĐỖ TIẾN QUYẾT; PGS. TS. NGUYỄN TRỌNG HOAN; TS. TRỊNH MINH HOÀNG  
     Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

trong điều kiện gió ngang lớn sẽ sinh ra lực, mô-men khí 
động lớn. Đây là nguyên nhân chính gây ra mất ổn định lực 
bên và xoay thân xe. Tiêu chuẩn ISO 12201 có đưa ra 3 thông 
số để đánh giá ổn định chuyển động của xe con trong điều 
kiện gió ngang: độ lệch bên, gia tốc lệch bên và vận tốc góc 
xoay thân xe [1]. Tác giả Barker có đề xuất 3 tiêu chuẩn nguy 
hiểm của xe khách khi đi qua vùng gió ngang. Cụ thể, theo 
tác giả Barker, xe khách được coi là nguy hiểm nếu sau thời 
gian 0,5 giây khi di chuyển qua vùng gió ngang xảy ra một 
trang các trạng thái sau: phản lực tại bánh xe bằng 0, độ 
lệch bên >0,5 m, góc xoay thân xe >0,2 rad (11,50) [2]. 

Khi nghiên cứu mất ổn định lệch bên trong điều kiện 
gió ngang, các nhà nghiên cứu sử dụng 2 phương pháp 
chính là nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm. 
Xe được thí nghiệm trên một đoạn đường thực tế. Gió 
ngang được tạo ra bằng cách sử dụng các quạt gió có công 
suất lớn. Trên xe có lắp các cảm biến để đo các giá trị động 
lực học của xe như: chuyển bị, góc xoay của thân xe theo 
3 phương chuyển động [3]. Tuy nhiên, việc thí nghiệm đòi 
hỏi rất nhiều thiết bị, dụng cụ, do đó không phù hợp với 
nghiên cứu ổn định khí động học tại Việt Nam. Nghiên cứu 
lý thuyết là xây dựng và tính toán các thông số mất ổn định 
chuyển động của xe bằng mô hình động lực học. Mô hình 
động lực học là hệ phương trình vi phân có thể mô tả đầy 
đủ chuyển động của xe ô tô trong không gian. Tác giả Tạ 
Tuấn Hưng, Nguyễn Tiến Dũng [4, 5] đã sử dụng mô hình 
động lực học để nghiên cứu ổn định lật ngang, ổn định khi 
chuyển làn của đoàn xe sơ-mi rơ-moóc, tuy nhiên các tác 
giả đều bỏ qua ảnh hưởng của gió ngang. 

Trong bài báo này, nhóm tác giả sẽ xây dựng mô hình 
động lực học chuyển động của xe khách tham khảo (xe 
THACO HB120SL-H380R-14) trong điều kiện gió ngang, từ 
đó sẽ tính toán các thông số ổn định đặc trưng như: độ lệch 
bên, góc xoay thân xe, phản lực tại bánh xe để so sánh với 
các tiêu chuẩn nguy hiểm mà tác giả Barker đã đề xuất.

 
2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC  
Hệ phương trình vi phân mô tả động lực học của xe 

khách được xây dựng nhờ phương pháp tách vật và đặt các 
ngoại lực lên từng vật là các phản lực liên kết giữa các vật. 
Các phương trình này được thiết lập nhờ phương pháp cân 
bằng lực và mô-men tác động lên vật. Việc này có thể được 
làm rõ hơn nhờ cách xét mô hình động lực học theo các 
mặt phẳng hình chiếu.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ngày nay, tốc độ của các phương tiện giao thông 

đường bộ được tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là trên 
những đường cao tốc. Khi xe chuyển động với tốc độ cao 
trong điều kiện gió ngang lớn thì lực bên và mô-men xoay 
thân xe tăng lên đáng kể. Các lực, mô-men khí động này sẽ 
gây mất ổn định chuyển động của xe như: lệch bên, xoay 
thân xe, thay đổi phân bố tải trọng của xe. Xe khách cỡ lớn 
là phương tiện giao thông phổ biến có đặc điểm kết cấu 
là diện tích mặt bên lớn. Do đó, khi xe khách chuyển động 



105

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Số 08/2022

2.1. Xét mặt phẳng song song với mặt đường 

Hình 2.1: Mô hình các lực tác động lên xe 
trong mặt phẳng song song với đường

Khi xét trong mặt phẳng song song với mặt đường, 
toàn xe với khối lượng M (bao gồm khối lượng được treo và 
các khối lượng không được treo) thực hiện 3 chuyển động 
là: chuyển động dọc (x), ngang (y) và quay quanh trục thẳng 
đứng (ψ). Với 3 bậc tự do ta thiết lập được 3 phương trình 
mô tả chuyển động của xe trong mặt phẳng song song với 
mặt đường. Hình 2.1 mô tả các lực tác động lên xe trong mặt 
phẳng song sóng với mặt đường, trong đó có các ký hiệu: 

- δij - Góc lăn lệch các bánh xe thứ ij; 
- Fxij - Phản lực từ mặt đường tác dụng lên bánh xe thứ 

ij theo phương dọc;
- Fyij - Phản lực từ mặt đường tác dụng lên bánh xe thứ 

ij theo phương ngang; 
- Fzij - Phản lực từ mặt đường tác dụng lên bánh xe thứ ij 

theo phương thẳng đứng;
- Fwx, Fwy, Mwz - Lực cản khí động, lực bên khí động, 

mô-men  xoay thân xe khí động.
Phương trình mô tả chuyển động dọc của xe trong hệ 

quy chiếu cục bộ Cxy được viết như sau:
x11 11 y11 11 x12 12 y12 12

x21 21 y21 21 x22 22 y21 21 wx

Mx =F cos +F sin +F cos +F sin

+F cos -F sin +F cos -F sin -F +M y

δ δ δ δ

δ δ δ δ ψ

&&

&&
 (1)

Phương trình mô tả chuyển động ngang của xe như sau:
x11 11 y11 11 x12 12 y12 12

x21 21 y21 21 x22 22 y22 22 wy

My =F sin -F cos +F sin -F cos

-F sin -F cos -F sin -F cos +F -M x

δ δ δ δ

δ δ δ δ ψ

&&

&&
 (2)

Chuyển động quay của xe trong mặt phẳng song song 
với mặt đường được tính toán dựa vào tổng mô-men làm 
xoay xe quanh trọng tâm. Các yếu tố gây ra chuyển động 
này các lực và mô-men tại các bánh xe.

z 1 x11 11 y11 11 x12 12 y12 12 2 x21 21 y21 21

x22 22 y22 22 2 x21 21 y21 21 x22 22 y22 22

1 x11 11 y11 11 x12 12 y12 12

J = b (-F cos -F sin +F cos +F sin )+b (-F cos +F sin

+F cos -F sin ) l (F sin +F cos +F sin +F cos )

+l (F sin -F cos +F cos -F cos )+

ψ δ δ δ δ δ δ

δ δ + δ δ δ δ

δ δ δ δ

&&

wzM
 (3)

Các lực ở vế phải là các ngoại lực tác dụng lên xe bao 
gồm các phản lực từ mặt đường lên các bánh xe; Jz là mô-
men quán tính khối lượng của xe thân xe quanh trục thẳng 
đứng z; Mwz là mô-men xoay thân xe do ảnh hưởng của 
lực khí động. Các lực  dọc và lực ngang tại bánh xe Fxij, Fyij 

được xác định từ mô hình lốp. Đối với bánh xe dẫn hướng 
khi quay vòng thì lực dọc và lực ngang tại bánh xe cũng 
ảnh hưởng đến chuyển động dọc và ngang thông qua góc 
quay bánh xe dẫn hướng δ11, δ12.

2.2. Xét trong mặt phẳng dọc xe

Hình 2.2: Mô hình các lực tác động trong mặt phẳng dọc
Hình 2.2 mô tả các lực tác động lên các khối lượng được 

treo và không được treo trong mặt phẳng dọc. Trong mặt 
phẳng dọc (xCz), phần khối lượng được treo đặc trưng bởi 
khối lượng m đặt tại trọng tâm xe. Trọng tâm này thực hiện hai 
chuyển động là dao động thẳng đứng (z) và góc lắc dọc (ϕ).

Phương trình vi phân mô tả dao động thẳng đứng của 
trọng tâm phần khối lượng được treo được viết như sau:

C11 K11 C12 K12 C21 K21 C22 K22 wzmz =F +F +F +F +F +F +F +F +F&&  (4)                                           
Trong đó: Fwz

 - Lực nâng khí động. FCij và FKij - Lực đàn hồi 
và cản giảm chấn của hệ thống treo gần bánh xe thứ ij. Các lực 
này được xác định từ các chuyển vị trên và dưới của hệ thống 
treo. Đối với góc lắc dọc thân xe ta cần xác định các thành 
phần mô-men gây ra góc này. Các thành phần này gồm có 
các lực liên kết hệ treo trước sau, các lực dọc tại điểm treo trên 
của xe. Phương trình xác định góc lắc dọc được viết như sau:

y 1 C11 K11 C12 K12 2 C21 K21 C22 K22 1j 2j

g 1 x11 11 y11 11 x12 12 y12 12

g 2 x21 21 y21 21 x22 22 y22 22 wy

J = -l (F +F +F +F )+l (F +F +F +F )- (M +M )

- (h - r )(F cos +F sin +F cos +F sin )

- (h - r )(F cos -F sin +F cos -F sin )+M

ϕ

δ δ δ δ

δ δ δ δ

&&

 (5)

Trong đó: Jy - Mô-men quán tính khối lượng của xe thân 
xe quanh trục thẳng đứng y; Mij - Mô-men quay bánh xe thứ 
ij quanh trục y. Lực đàn hồi lốp bánh xe thứ ij; r1,r2 - Bán kính 
động lực học của các bánh xe trước và sau.

2.3. Xét trong mặt phẳng ngang xe

Hình 2.3: Mô hình các lực tác động trong mặt phẳng ngang 
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Xét trong mặt phẳng ngang (yCz), phần khối lượng 
được treo thêm một chuyển động là lắc ngang (b). Mỗi khối 
lượng không được treo i (trước/sau) có hai chuyển động là 
thẳng đứng (ξA1) và lắc ngang (bA1).

Góc lắc ngang b của khối lượng được treo được mô tả 
như sau:

x C11 K11 C12 K12 1 C21 K21 C22 K22 2 wxJ = (F +F -F -F )w +(F +F -F -F )w +Mβ&&  (6)                            
Đối với các cầu trước và sau được xét 2 bậc tự do là dao 

động thẳng đứng (ξA1) và góc lắc ngang (bA1). Đối với cầu 
trước được viết như sau:

A1 A1 CL11 CL12 KL11 KL12 C11 K11 C12 K12m = (F +F +F +F )+(F +F +F +F )ξ&&  (7)

Ax1 A1 C12 K12 C11 K11 1 CL11 KL11 CL12 KL12 2

y11 11 x11 11 y12 12 x12 12 1

J = (F +F -F -F )w +(F +F -F -F )b

+(F cos +F sin +F cos +F sin )r

β
δ δ δ δ

&&  (8)

Đối với cầu sau được viết như sau:
A2 A2 CL21 CL22 KL21 KL22 C21 K21 C22 K22m = (F +F +F +F ) - (F +F -F -F )ξ&&  (9)

Ax2 A2 C22 K22 C21 K21 2 CL21 KL21 CL22 KL22 2

y21 21 x21 21 y22 22 x22 22 2

J = (F +F -F -F )w +(F +F -F -F )b

+(-F cos -F sin -F cos -F sin )r

β
δ δ δ δ

&&
 (10)

Để giải được các phương trình vi phân trên cần xác định 
các thành phần ngoại lực mô-men phía bên vế phải. Mwy là 
mô-men lắc dọc khí động được quy về trọng tâm. Các ngoại 
lực này bao gồm: các lực thẳng đứng FCij, FKij được xác định 
bằng mô hình hệ thống treo. Các phản lực từ mặt đường lên 
bánh xe FCLij và Fxij, Fyij, Fzij được xác định nhờ mô hình lốp. 

2.4. Động lực học các bánh xe 
Để mô tả chuyển động của xe khách cỡ lớn, cần xác định 

các lực phương dọc, phương ngang các bánh xe. Bánh xe quay 
quanh trục của cầu xe, ngoài ra khi cầu xe dao động thì tâm 
bánh xe cũng dao động với giả thiết cầu xe là cứng. Trong nội 
dung này chỉ xét chuyển động quay tương đối của bánh xe với 
cầu xe. Vận tốc góc quay bánh xe là đầu vào cho các mô hình 
lốp để tính các lực tương tác lốp đường. Do đó, khi mô phỏng 
cần thiết lập mô hình động lực học các bánh xe.  

Hình 2.4: Mô hình động lực học bánh xe đàn hồi

Dựa vào mô hình động lực học bánh xe trong mặt 
phẳng thẳng đứng (Hình 2.4), phương trình tổng quát về 
cân bằng mô-men theo trục y để xác định góc xoay của 4 
bánh xe như sau:

( ) ( )Ayij ij ij xij zij ij 0ij 0 AijJ =M - F +F f r - h - ϕ ξ &&  i = 1,2; j = 1.2 (11) 
Từ các phương trình trên cho thấy, mô hình động lực mô 

tả chuyển động của xe khách trong điều kiện của gió ngang 
gồm 14 phương trình vi phân. Để giải hệ phương trình toán 
học này, nhóm tác giả sử dụng phần mềm Matlab Simulink. 

3. ĐIỀU KIỆN MÔ PHỎNG

Hình 3.1: Sơ đồ mô phỏng xe khách đi vào vùng gió ngang 

Trong bài báo này, nhóm tác giả sẽ mô phỏng quá 
trình xe khách chuyển động trong điều kiện gió ngang như 
minh họa trên Hình 3.1. Xe khách dịch chuyển thẳng đều 
trên đường bằng, phẳng với vận tốc 120 km/h khi đi vào 
vùng có gió ngang. Vận tốc gió ngang khảo sát lần lượt là 
40, 60, 80 và 100 km/h. Trong quá trình mô phỏng không 
xét tới sự điều khiển của người lái (người lái không đánh 
lái). Thời gian mô phỏng là 0,5 giây sau khi xe khách đi vào 
đoạn đường có gió ngang. 

Khi xe chuyển động trong điều kiện gió ngang thì bề 
mặt vỏ xe sẽ chịu tác động của các lực và mô-men khí động. 
Các lực và mô-men khí động tác động lên vỏ xe khách trong 
điều kiện gió ngang được xác định bằng phần mềm Fluent 
chuyên dụng có độ chính xác cao theo phương pháp thể 
tích hữu hạn [6]. Các giá trị lực, mô-men khí động khi xe 
nằm hoàn toàn trong vùng gió ngang, các thông số xe 
khách tham khảo được biểu diễn trong Bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Thông số xe khách tham khảo

TT Thông số Giá trị Đơn vị
1 M 16.000 kg
2 m 15.220 kg
3 l1 3,7 m
4 l2 2,3 m
5 b1 2,04 m
6 b2 1,86 m
7 hg 1,5 m

4. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 
4.1. Độ lệch ngang 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Thời gian (s)

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

Đ
ộ

 l
ệ

c
h

 b
ê

n
 (

m
)

Gió 40 km/h

Gió 60 km/h

Gió 80 km/h

gió 100 km/h

Hình 4.1: Độ lệch bên khi xe chuyển động 120 km/h trong 0,5 giây

Nhiều nhà nghiên cứu khi đánh giá độ lệch bên khi 
có gió ngang có tham khảo tiêu chuẩn của Barker (1986). 
Theo tác giả Barker, khi xe chuyển động trong điều kiện gió 
ngang có độ lệch bên vượt quá 0,5 m trong thời gian 0,5 s 
thì sẽ rơi vào vùng nguy hiểm. Đồ thị Hình 4.1 biểu diễn giá 
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trị độ lệch bên của xe trong khoảng thời gian khảo sát là 0,5 
giây. Giá trị vận tốc xe được khảo sát là 120 km/h, đây là giá 
trị vận tốc lớn nhất mà xe khách cỡ lớn được chuyển động 
tại Việt Nam, giá trị vận tốc gió khảo sát từ 40 km/h đến 100 
km/h tương ứng.

Giá trị độ lệch bên lớn nhất đạt 0,135 m khi xe 120 km/h 
trong điều kiện gió 100 km/h. Giá trị này nhỏ hơn 0,5 m. Vậy 
theo tiêu chuẩn ổn định độ lệch bên mà Barker đề xuất, 
xe khách cỡ lớn chưa rơi vào vùng mất ổn định khi xe 120 
km/h, gió 100 km/h.

4.2. Góc xoay thân xe 
Khi xe khách cỡ lớn chuyển động trong điều kiện gió 

ngang, các lực và mô-men khí động sẽ ảnh hưởng đến quỹ 
đạo chuyển động của xe: lệch bên, xoay thân xe. Góc xoay 
thân xe sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới phản ứng của người lái 
trong trường hợp này. Góc xoay thân xe càng lớn thì góc 
đánh lái của người lái phải lớn để đảm bảo quỹ đạo chuyển 
động của xe. Tác giả Barker có đưa ra tiêu chuẩn đánh giá 
góc xoay thân xe trong trường hợp có gió ngang là: Giá trị 
góc xoay thân xe vượt quá 11,50 (0,2 rad) trong 0,5s.
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Hình 4.2: Góc xoay thân xe khi xe chuyển động 
với vận tốc 120 km/h trong thời gian 0,5s

Đồ thị Hình 4.2 biểu diễn giá trị góc xoay thân xe khi xe 
chuyển động với vận tốc 120 km/h trong điều kiện vận tốc 
gió khác nhau. Đồ thị Hình 4.2 cho thấy, khi vận tốc gió càng 
tăng thì giá trị góc xoay sẽ tăng tương ứng. Khi vận tốc gió 
100 km/h thì giá trị góc xoay sau 0,5 giây khảo sát đạt 0,52 
độ. Giá trị này nhỏ hơn 11,50 mà tác giả Barker đã đưa ra. 
Do đó, trong trường hợp này, xe khách cỡ lớn không nguy 
hiểm theo tiêu chuẩn của Barker. 

4.3. Phản lực thẳng đứng tại các bánh xe
Khi phản lực tại bánh xe bằng 0 thì bánh xe không tiếp 

xúc với mặt đường, xe có xu hướng bị lật rất nguy hiểm. Đồ 
thị Hình 4.3 biểu diễn phản lực thẳng đứng tại các bánh xe 
khi xe chuyển động với vận tốc 120 km/h trong điều kiện 
gió 100 km/h. Trong trường hợp này, giá trị lực, mô-men khí 
động là lớn nhất, do đó ảnh hưởng tới sự ổn định chuyển 
động của xe cũng là nhiều nhất. Kết quả đồ thị cho thấy do 
ảnh hưởng của lực khí động nên 2 bánh xe thứ 12 và 22 có 
xu hướng bị nhấc lên (giảm giá trị phản lực), bánh xe thứ 
11, 21 có xu hướng bị ép xuống (tăng giá trị phản lực). Tuy 
nhiên, không có bánh xe nào mà giá trị phản lực giảm về 

0. Do đó, trong trường hợp này xe không rơi vào trạng thái 
nguy hiểm theo đề xuất của Barker.
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Hình 4.3: Phản lực tại các bánh xe khi xe chuyển động vận tốc 
120 km/h trong điều kiện vận tốc gió 100 km/h

5. KẾT LUẬN 
Bài báo đã xây dựng được mô hình động lực để mô tả 

đặc tính chuyển động của xe khách cỡ lớn trong điều kiện 
gió ngang. 

Bài báo đã khảo sát các thông số mất ổn định: độ lệch 
bên, góc xoay thân xe, phản lực tại bánh xe trong trường 
hợp xe chuyển động với vận tốc 120 km/h qua vùng gió 
ngang có vận tốc thay đổi từ 40 đến 100 km/h. Kết quả tính 
toán cho thấy, trong trường hợp này xe vẫn ổn định theo 
tiêu chuẩn mà nhà khoa học Barker đề xuất. 
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TÓM TẮT: Khảo sát địa hình đáy biển là một yêu cầu 
quan trọng trong hoạt động bảo đảm an toàn hàng 
hải. Dữ liệu khảo sát biển thường được sử dụng để 
biên tập hải đồ, xác định các mặt cắt đáy biển, đánh 
giá mức độ bồi xói… Một số phương pháp có sẵn để 
xác định độ sâu của đáy biển bao gồm: sử dụng cảm 
biến chủ động như thủy âm, LIDAR hoặc hình ảnh 
đa phổ thụ động như Ikonos, WorldView và Landsat. 
Việc xác định độ sâu bằng cách sử dụng thủy âm và 
LIDAR rất tốn kém và gặp khó khăn tại các khu vực 
có điều kiện sóng gió phức tạp. Trong khi đó, hình 
ảnh vệ tinh có thể sử dụng trong ước tính độ sâu 
hiệu quả và tiết kiệm chi phí, đặc biệt là cho các vùng 
nước nông. Nghiên cứu này tập trung vào xác định độ 
sâu đáy biển khu vực Hải Phòng bằng cách áp dụng 
thuật toán biến đổi tỉ lệ trên dải màu xanh lam và xanh 
lục của ảnh vệ tinh Landsat 8. Các chỉ số thống kê 
như R2, RMSE và MAE được tính toán giữa giá trị thu 
được từ thuật toán và giá trị đo sâu hồi âm thực tế. 
Kết quả cho thấy mối tương quan tốt giữa giá trị thu 
được từ thuật toán và giá trị đo sâu hồi âm thực tế.

TỪ KHÓA: Khảo sát biển, độ sâu, Landsat-8, ảnh vệ 
tinh đa phổ, an toàn đường thủy.

ABSTRACT: Bathymetry is the science of determining 
the topography of the seafloor. Bathymetry data is 
used to generate navigational charts, seafloor profile, 
biological oceanography, beach erosion, sea level 
rise, etc. A number of methods are available for 
determining ocean bathymetry, using either active 
sensor such as sonar, lidar or passive multispectral 
imagery such as Ikonos, WorldView and Landsat. 
Determining the bathymetry using sonar and LIDAR 
is very expensive, while multispectral satellite can 
be applied to determine the water depth effectively 
and cost savings, especially for shallow water areas. 
This study focus on extracting water depth based on 
applying the ratio transform algorithm on the blue 
and green bands of Landsat 8 satellite imagery. The 
statistical indices such as R2, RMSE and MAE are 
computed between the algorithm derived value and 
the hydrographic chart sounding value. The result 
shows a good correlation between the algorithm 
derived value and hydrographic chart sounding value.

KEYWORDS: Bathymetry, water depth, Landsat-8, 
multispectral satellite imagery, waterway safety.

Trích xuất độ sâu đáy biển khu vực Hải Phòng 
từ ảnh vệ tinh đa phổ Landsat-8

n TS. TRẦN ĐỨC PHÚ
     Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Biển đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của 

nền kinh tế đất nước, đồng thời thông qua hoạt động hàng 
hải các quốc gia khác nhau tạo kết nối để giao thương. 
Thông tin đo lường là một trong những thông số quan 
trọng đóng vai trò chính trong việc lập quy hoạch các công 
trình ven bờ cũng như để xác định bề mặt địa hình dưới 
nước, sự di chuyển của trầm tích và lập hải đồ phục vụ bảo 
đảm an toàn hàng hải. Dữ liệu đo sâu được đo đạc trong 
suốt cả năm để dự đoán mức độ sa bồi nhằm duy trì độ sâu 
của tuyến luồng phục vụ giao thông đường thủy. Trong lịch 
sử, độ sâu được xác định bằng cách sử dụng các phương 
pháp thông thường như dây hoặc cáp được đo từ bên mạn 
tàu và thả tới đáy biển. Phương pháp này có thể truy xuất 
độ sâu của một điểm mỗi lần đo nhưng đòi hỏi nhiều thời 
gian và kém hiệu quả.

Để khắc phục sự kém hiệu quả này, kỹ thuật đo sâu 
được thay thế bằng phương pháp sử dụng sóng âm thanh. 
Kỹ thuật này có hai cách tiếp cận, đó là sử dụng máy đo sâu 
đơn tia (SBES) và máy đo sâu đa chùm tia (MBES). Bộ phát 
tín hiệu âm được đặt trên thành tàu, truyền sóng âm xuống 
đáy biển và nhận sóng phản xạ. Khoảng thời gian cần 
thiết để sóng âm tới đáy biển và quay trở lại máy thu được 
dùng để xác định độ sâu. Thông thường, máy đo sâu đơn 
tia truyền và nhận sóng âm của một điểm duy nhất, còn 
máy đo sâu đa chùm tia truyền sóng âm theo mọi hướng và 
nhận sóng âm từ nhiều điểm, do đó nó có lợi thế để lập bản 
đồ độ sâu trong phạm vi rộng nhất. 

Gần đây, phương pháp xác định độ sâu đáy biển đã 
có những bước phát triển mới với sự xuất hiện của các hệ 
thống đo sâu sử dụng tia laze trên không (light detection 
and ranging, LIDAR), dựa trên nguyên lý đo khoảng cách tới 
mục tiêu bằng cách chiếu sáng mục tiêu đó bằng một tia 
laze và đo các xung phản xạ bằng một cảm biến. Phương 
pháp này có thể xác định hiệu quả độ sâu của cả vùng nước 
nông và nước trong, nhưng kỹ thuật này bị hạn chế bởi chi 
phí mua sắm thiết bị và bảo trì cao.

Viễn thám có thể được coi là một trong những công cụ 
thay thế hứa hẹn nhất để lập bản đồ địa hình đáy biển vì 
phạm vi phủ sóng rộng khắp, chi phí thấp và tính chất lặp 
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đi lặp lại thường xuyên của nó. Trong những năm gần đây, 
việc phóng thành công các vệ tinh viễn thám như Ikonos, 
QuickBird và Worldview-2 cung cấp ảnh chụp với cả độ 
phân giải không gian và phổ cao, nhưng tất cả những ảnh 
này cần phải được mua bán thương mại, vì việc mua sắm 
các hình ảnh có sẵn trên thị trường tốn kém đối với hầu 
hết các nước đang phát triển. Trong nghiên cứu này, việc áp 
dụng dữ liệu hình ảnh Landsat 8 có sẵn miễn phí được thực 
hiện để xây dựng cơ sở dữ liệu độ sâu phục vụ biên tập bản 
đồ địa hình đáy biển. Hình ảnh Landsat-8 được tải xuống từ 
trang web của Cơ quan Khảo sát địa chất Hoa Kỳ (USGS) và 
được sử dụng để xác định cao độ đáy biển.

Một số thuật toán thực nghiệm có sẵn đã được nghiên 
cứu và phát triển như các thuật toán phân tích của Lyzenga 
và cộng sự [1-3], thuật toán biến đổi tỉ lệ được đề xuất bởi 
Stumpf và cộng sự [4]. Để sử dụng phương pháp phân 
tích phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ địa hình đáy 
biển, cần thiết phải có các thông số đầu vào như cột nước, 
đặc tính của khí quyển và vật liệu đáy... Như vậy, việc xác 
định độ sâu đáy biển rất phức tạp và khó khăn. Trong khi 
đó, bằng phương pháp thực nghiệm so sánh chỉ yêu cầu 
một số tham số đơn giản và dễ dàng để lập bản đồ độ sâu. 
Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng thuật toán biến đổi 
tỉ lệ vào phân tích dữ liệu ảnh vệ tinh đa phổ Landsat-8 để 
xác định độ sâu nước biển khu vực Hải Phòng. Quy trình 
được áp dụng bằng phần mềm Hệ thống thông tin địa lý 
mã nguồn mở QGIS. Trên cơ sở nghiên cứu, tác giả đã đưa 
ra một quy trình xác định độ sâu đáy biển và đề xuất áp 
dụng quy trình này cho hoạt động khảo sát biển giúp nâng 
cao hiệu quả công tác thành lập bản đồ địa hình đáy biển 
của Việt Nam.

2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Hình 2.1: Hình ảnh khu vực nghiên cứu

Trong bài báo này, tác giả sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh 
đa phổ Landsat 8 kết hợp cùng với dữ liệu khảo sát bằng 

máy đo sâu hồi âm do tác giả đo đạc thực nghiệm tại khu 
vực vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng (Hình 2.1). Vùng biển Đồ 
Sơn, Hải Phòng là nơi đổ ra của nhiều cửa sông lớn thuộc Hệ 
thống sông Hồng - Thái Bình. Phía Bắc có cửa Lạch Huyện, 
cửa Bạch Đằng, cửa Cấm (hiện nay đã bị lấp bởi đập Đình Vũ 
vào năm 1983), cửa Lạch Tray. Phía Nam có cửa Văn Úc, cửa 
Thái Bình và xa hơn là cửa Trà Lý, cửa Ba Lạt.

Dữ liệu khảo sát phục vụ nghiên cứu được tác giả sử 
dụng máy đo sâu hồi âm đơn tia thực hiện tại khu vực biển 
Đồ Sơn, Hải Phòng. Số liệu đo sâu hồi âm được tính bằng 
mét và tất cả các cao độ được tham chiếu đến hệ cao độ 
quốc gia với mặt chuẩn cao độ là mực nước biển trung bình 
tại khu vực Hòn Dấu.

Dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 8 được tải về miễn phí từ 
trang web của Cơ quan Khảo sát địa chất Hoa Kỳ (USGS) 
ngày 09/12/2021. Dự án Landsat cung cấp dữ liệu không 
gian có độ phân giải vừa phải đã được hiệu chỉnh của bề 
mặt trái đất cho cộng đồng người dùng rộng rãi và đa dạng 
với chất lượng cao kể từ năm 1972 [5].
Bảng 2.1. Các đặc trưng cơ bản của ảnh vệ tinh đa phổ Landsat 8 [5]

Kênh phổ 
(Bands)

Bước sóng 
(µm)

Độ 
phân giải Cảm biến

1 0,433-0,453 30 m Ven bờ 
(Coastal/Aerosol)

2 0,450-0,515 30 m Xanh lam (Blue)
3 0,525-0,600 30 m Xanh lá (Green)
4 0,630-0,680 30 m Đỏ (Red)

5 0,845-0,885 30 m Cận hồng ngoại 
(NIR)

6 1,560-1,660 30 m Hồng ngoại sóng 
ngắn (SWIR-1)

7 2,100-2,300 30 m Hồng ngoại sóng 
ngắn (SWIR-2)

8 0,500-0,680 15 m Toàn sắc 
(Panchromatic)

9 1,360-1,390 30 m Mây ti (Cirrus)

10 10,6-11,2 100 m Hồng ngoại nhiệt 
(TIR-1)

11 11,5-12,5 100 m Hồng ngoại nhiệt 
(TIR-2)

Ảnh Landsat 8 miễn phí đều đã được xử lý ở mức trực 
ảnh (tương đương mức 3 đối với ảnh SPOT), nghĩa là đã cải 
chính biến dạng bởi chênh cao địa hình và được đăng ký 
trong hệ tọa độ WGS-84. Khi sử dụng để chỉnh lý, hiệu chỉnh 
bản đồ địa hình sẽ không cần phải nắn ảnh mà chỉ cần tính 
chuyển đổi về hệ tọa độ VN-2000.

* Phương pháp nghiên cứu:
Thuật toán tỉ lệ, hay còn gọi là thuật toán biến đổi tỉ lệ 

(Ratio algorithm) đã được [4, 6, 7] phát triển để xác định độ 
sâu đáy biển. Thuật toán biến đổi tỉ lệ sử dụng hai phổ ánh 
sáng để giảm số lượng tham số trong xác định độ sâu đáy 
biển. Thuật toán có khả năng truy xuất độ sâu lớn hơn 25 
m trong môi trường nước trong ven biển và nó cũng có thể 
xác định độ sâu của môi trường ven biển bị đục một cách 
hiệu quả. Thuật toán biến đổi tỉ lệ làm giảm suất phản xạ 
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của một dải nhanh hơn theo chiều sâu, khi so sánh với dải 
khác. Điều này dẫn đến tỉ lệ giữa hai dải sẽ khác nhau về độ 
sâu. Thuật toán này có thể cắt giảm sai số cùng với các bức 
xạ khác nhau trong khí quyển, cột nước và đáy biển, vì lý do 
cả hai dải đều được phân bổ như nhau.

Với các phổ ánh sáng có độ hấp thụ nước khác nhau, 
một phổ sẽ có các giá trị nhỏ hơn về mặt số học so với phổ 
kia. Thực tế, khi các giá trị logarit thay đổi theo độ sâu, tỉ lệ 
sẽ thay đổi [4]. Khi độ sâu tăng lên, trong khi độ phản xạ 
của cả hai dải đều giảm, ln(Rw) của dải có độ hấp thụ cao 
hơn (xanh lá cây) sẽ giảm nhanh hơn ln(Rw) tương ứng của 
dải có độ hấp thụ thấp hơn (xanh lam). Do đó, tỉ lệ giữa 
màu xanh lam và màu xanh lá cây sẽ tăng lên. Một sự thay 
đổi trong suất phản xạ đáy ảnh hưởng đến cả hai dải tương 
tự nhau [4], nhưng những thay đổi về độ sâu ảnh hưởng 
đến dải hấp thụ cao nhiều hơn. Vì vậy, sự biến đổi tỉ lệ do 
độ sâu lớn hơn nhiều so với sự biến đổi tỉ lệ do thay đổi 
suất phản đáy, [4] khuyến cáo rằng các suất phản xạ đáy 
khác nhau ở cùng độ sâu sẽ vẫn có cùng tỉ lệ. Nếu điều kiện 
tỉ lệ này được áp dụng, tỉ lệ này có thể ước tính xấp xỉ độ 
sâu mà không phụ thuộc suất phản xạ đáy và chỉ cần chia 
theo tỉ lệ độ sâu thực tế, cụ thể là:

w
1 0 1 0

w

ln( R ( ))
ln(R ( ))

i

j

nZ m X m m mλ
λ

 
= − = −  

 
 (1)

Trong đó: m1 - Hằng số có thể điều chỉnh theo tỉ lệ với 
độ sâu; n - Hằng số cố định cho tất cả các khu vực và m0 - Độ 
lệch của độ sâu 0 m ( Z = 0). Giá trị cố định của n trong công 
thức (1) được chọn để đảm bảo rằng lôgarit sẽ dương trong 
bất kỳ điều kiện nào và tỉ lệ này sẽ tạo ra một phản ứng 
tuyến tính với độ sâu.

Trong đó: Rw - Bức xạ quan sát được của các dải; m1 
và m0 - Độ lệch và độ tăng thêm được xác định theo kinh 
nghiệm; i - Dải màu xanh lam và j là dải màu xanh lá cây; Z 
- Độ sâu tính bằng mét. Ưu điểm của thuật toán biến đổi 
tỉ lệ là sử dụng rất ít tham số để xác định độ sâu và người 
thực hiện công tác khảo sát biển cũng dễ dàng áp dụng 
nó vào thực tế hơn.

3. KẾT QUẢ
3.1. Phân tách nước và môi trường khác
Ánh sáng ở bước sóng trên 700 nm có độ truyền qua 

rất thấp trong nước biển [4] nên trên ảnh đa phổ nước 
xuất hiện với màu tối và đất xuất hiện với màu sáng. Vì lý 
do này, dải hồng ngoại (845 - 885)nm được sử dụng để 
phân biệt nước và đất. Ảnh vệ tinh đa phổ Landsat 8 được 
tham chiếu đến WGS84. Quy trình để có được kết quả đo 
độ sâu từ vệ tinh bao gồm tách phần nước ra khỏi phần 
đất liền, lọc không gian, hiệu chỉnh mây và ánh sáng. 
Hình 3.1a cho thấy hình ảnh cận phổ hồng ngoại (NIR) 
của Landsat 8 được sử dụng để tách nước khỏi đất liền, 
trong đó phổ NIR phản chiếu nước có màu tối và khu vực 
đất liền có màu sáng. Hình 3.1b cho thấy phần trơn với 
các giá trị thấp đại diện cho nước, trong khi các giá trị cao 
dao động đại diện cho đất. Trong trường hợp này, giá trị 
ngưỡng (threshold value) là 6000 được sử dụng để tách 
phần nước khỏi phần đất liền.

Hình 3.1a: Ảnh phổ NIR khu vực nghiên cứu (đường màu đỏ là 
hình chiếu đứng của mặt cắt)

Hình 3.1b: Biểu đồ mặt cắt của phổ NIR

3.2. Trích xuất độ sâu từ ảnh vệ tinh đa phổ
Trong thực tế, rất khó để quy đổi mực nước của ảnh 

vệ tinh với mặt chuẩn cao độ của bản đồ. Trong nghiên 
cứu này, số liệu đo sâu được tính bằng mét và tất cả các 
giá trị độ sâu được tham chiếu đến hệ cao độ quốc gia 
với mực chuẩn “0” về độ cao là mực nước biển trung bình 
quan trắc nhiều năm tại trạm nghiệm triều Hòn Dấu (Đồ 
Sơn, Hải Phòng). Giá trị độ sâu được xác định bằng cách 
áp dụng phương trình (1) sử dụng các giá trị phản xạ là 
các giá trị của pixel tương ứng trên ảnh Landsat phổ màu 
xanh lam và xanh lá. Với mỗi giá trị độ sâu Z xác định 
bằng máy đo sâu hồi âm tính theo mét (SBES), giá trị độ 
sâu X theo pixel (SDBV) tại vị trí tương ứng từ ảnh vệ tinh 
được trích xuất để tìm ra quan hệ tuyến tính của hai giá 
trị này, quá trình tương tự được tiếp tục để thu được các 
giá trị độ sâu còn lại. 

Để xác thực mô hình, chỉ số thống kê (R2) được tính 
toán giữa giá trị thu được từ thuật toán và biểu đồ thủy 
văn. Hình 3.2 cho thấy R2 là 0,9887 giữa giá trị đo độ sâu thu 
được từ vệ tinh (SDBV) theo pixel so với giá trị đo từ máy đo 
sâu hồi âm (SBES) theo mét. Dữ liệu được vẽ biểu đồ cho 
thấy sai số bình phương trung bình gốc (RMSE) là 0,00017 
và sai số tuyệt đối trung bình (MAE) là 0,00972 (Bảng 3.1). 
Các tham số như m0 và m1 thu được từ biểu đồ phân tán 
(Hình 3.2), trong đó m1 = 298,07 và m0 = 296,71. Dựa trên các 
giá trị này, người khảo sát có thể sử dụng công thức (1) để 
xác định độ sâu nước so với mực chuẩn “0” của hệ cao độ 
quốc gia dựa trên giá trị pixel tương ứng của hình ảnh vệ 
tinh đa phổ Landsat-8 tại khu vực nghiên cứu.
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Bảng 3.1. Giá trị chỉ số thống kê xác thực mô hình

Chỉ số thống kê RMSE MAE R2

Thuật toán biến đổi tỉ lệ 0,00017 0,00972 0,9887

Hình 3.2: Tương quan giữa giá trị độ sâu thu được từ vệ tinh 
và từ máy đo sâu hồi âm

4. KẾT LUẬN
Các chỉ số thống kê thu được trong nghiên cứu này chỉ 

ra rằng thuật toán biến đổi tỉ lệ có thể truy xuất độ sâu từ dữ 
liệu ảnh vệ tinh đa phổ. Quy trình xác định độ sâu từ ảnh vệ 
tinh có thể được sử dụng trong hoạt động khảo sát biển. Từ 
quan điểm thực tế, quy trình này thuận tiện như một công 
cụ để kiểm tra khu vực ven biển gần bờ trước khi thực hiện 
khảo sát thủy văn độ phân giải cao bằng cách sử dụng thiết 
bị đắt tiền như máy đo sâu đa tia... Bằng cách sử dụng kết 
quả của công cụ này, người khảo sát biển có thể đánh giá 
lượng thay đổi độ sâu hiện tại và nếu quan sát thấy giá trị 
R2 yếu hơn thì cần phải cập nhật thay thế bản đồ địa hình 
đáy biển hiện có. Để xác định độ sâu bằng hình ảnh vệ tinh, 
các điều kiện môi trường như độ trong của nước, mây che 
phủ cần phải xem xét bởi chúng có thể làm giảm độ chính 
xác của độ sâu ước tính.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam trong Đề tài mã số DT21-22.64.
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TÓM TẮT: Quá trình đa dạng hóa và hiện đại hóa 
chức năng của các loại tàu thủy và công trình ngoài 
khơi kéo theo các yêu cầu về việc tăng cường số 
lượng và sự phức tạp của hệ thống đường ống. Hiện 
nay, việc ứng dụng các công nghệ, phần mềm hiện 
đại cho phép thiết kế hệ thống đường ống trên tàu 
thủy một cách chi tiết. Toàn bộ các ống riêng lẻ của 
hệ thống đường ống được mô tả thông qua các bản 
vẽ với đầy đủ kích thước cụ thể. Mặc dù vậy, vẫn còn 
tồn tại một lượng lớn các ống không thể gia công 
trực tiếp theo bản vẽ thiết kế do không thể dự đoán 
được các sai số có thể phát sinh trong quá trình gia 
công. Trong bài báo, tác giả tập trung nghiên cứu 
ảnh hưởng của các quy trình công nghệ tới sai số gia 
công ống, trên cơ sở đó xây dựng công thức chung 
mô tả miền sai số có thể phát sinh trong quá trình 
gia công. Kết quả nghiên cứu cho phép dự đoán các 
phương án bù hòa sai số đường ống ngay từ giai đoạn 
thiết kế, có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường khả 
năng lắp ráp chính xác của hệ thống đường ống.

TỪ KHÓA: Hệ thống đường ống, sai số, thiết kế tàu 
thủy, quy trình công nghệ, mô tả toán học.

ABSTRACT: The process of diversifying and 
modernizing the functions of ships and offshore 
structures entails requirements for increasing 
the number and complexity of pipeline systems. 
Currently, the application of modern technologies 
and software allows to design the pipeline system 
on ships in detail. All individual pipes of the pipeline 
system are described through drawings with full 
specific dimensions. Even so, there are still a large 
number of pipes that cannot be directly machined 
according to the design drawings because the errors 
that may arise in the machining process cannot 
be predicted. In the article, the author focuses on 
studying the influence of technological processes on 
pipe machining errors, on that basis, builds a general 
formula describing the error domain that may arise 
in the machining process. The research results allow 
predicting the options for compensating for pipeline 
errors right from the design stage, which is important 

to enhance the ability to accurately assemble the 
pipeline system.

KEYWORDS: Piping system, error, ship design, 
technological process, mathematical description.

Nghiên cứu ảnh hưởng của quy trình công nghệ 
tới sai số gia công đường ống tàu thủy

n TS. NGÔ GIA VIỆT
    Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thiết kế hệ thống đường ống, đặc biệt trong ngành 

công nghiệp đóng tàu, là lĩnh vực phức tạp và đòi hỏi trình 
độ chuyên môn cao. Quá trình đa dạng hóa thiết kế và hiện 
đại hóa chức năng của các loại tàu thủy và công trình ngoài 
khơi kéo theo các yêu cầu về việc tăng cường số lượng và 
sự phức tạp của hệ thống đường ống.

Hiện nay, việc ứng dụng các công nghệ, phần mềm 
hiện đại cho phép thiết kế hệ thống đường ống trên tàu 
thủy một cách chi tiết. Toàn bộ ống riêng lẻ của hệ thống 
đường ống được mô tả thông qua các bản vẽ với đầy đủ 
kích thước cụ thể. Mặc dù vậy, vẫn còn tồn tại một lượng 
lớn các ống không thể gia công trực tiếp theo bản vẽ thiết 
kế [1-3]. Một lý do quan trọng dẫn đến vấn đề trên là việc 
không thể dự đoán chính xác các sai số có thể phát sinh 
trong quá trình gia công ống. Đây là vấn đề thật sự cấp 
thiết, đòi hỏi các phương án giải quyết nhằm giảm bớt sự 
gián đoạn trong quy trình thiết kế - gia công - lắp ráp hệ 
thống đường ống, hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian thi 
công đóng tàu [4-5]. Trong bài báo, tác giả đề xuất nghiên 
cứu ảnh hưởng của các quy trình công nghệ tới sai số gia 
công ống, thông qua đó xây dựng cơ sở lý thuyết nhằm xác 
định miền sai số phát sinh trong quá trình gia công, cho 
phép dự đoán các phương án bù hòa sai số và tăng cường 
tính chính xác lắp ráp của hệ thống đường ống ngay trong 
giai đoạn thiết kế.

2. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ĐƯỜNG ỐNG
Quá trình công nghệ gia công ống bao gồm hai quy 

trình chính - cắt và uốn ống nhằm thu được đoạn ống thành 
phẩm với kích thước và hình dáng thiết kế bất kỳ [6-8]. Uốn 
ống được thực hiện trên các máy uốn dạng điều chỉnh thủ 
công, bán tự động và tự động, đi kèm quá trình cắt trên các 
máy cắt chuyên dụng. Trong đó, mỗi thiết bị tương ứng với 
một sai số nhất định nằm trong miền sai số cho phép.



113

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Số 08/2022

Quy trình công nghệ gia công ống được thực hiện qua 
các bước: đẩy tịnh tiến, uốn, đảo chiều và cắt. Sai số gia 
công trong từng công đoạn ảnh hưởng trực tiếp tới sai số 
cuối cùng của đoạn ống thành phẩm.

a - Đẩy tịnh tiến 1; b - Uốn; c - Đẩy tịnh tiến 2; d - Đảo chiều; e - Uốn
Hình 2.1: Quy trình công nghệ gia công ống

Độ chính xác trong quá trình gia công ống được xác 
định bởi tương quan giữa tọa độ của hai đầu ống [9-10]. 
Nhằm đánh giá chính xác ảnh hưởng của các quá trình công 
nghệ tới sai số gia công ống, xét một tuyến ống có hình 
dáng thiết kế bất kỳ trong hệ không gian ba chiều XYZ.

Hình 2.2: Vị trí ống trong hệ không gian ba chiều
Độ dài đoạn ống:

2 2 2
1 1 1( ) ( ) ( )i i i i i i iL x x y y z z+ + += - + - + -

Tọa độ một vị trí bất kỳ trên đoạn ống: 

Trong đó: α, β và γ - Lần lượt là góc hợp bởi đoạn ống 
thẳng với các trục X, Y và Z.

* Ảnh hưởng của quá trình đẩy tịnh tiến tới sai số gia 
công ống:

Sai số tại một điểm bất kỳ trên đoạn ống được xác định 
bởi công thức (Hình 2.3):

Hình 2.3: Ảnh hưởng của quá trình đẩy tịnh tiến tới tọa độ đầu ống

Sai số tịnh tiến được xác định bởi công thức [1]: 

Sai số cuối cùng trên toàn đoạn ống do ảnh hưởng 
của quá trình đẩy tịnh tiến được quy định bởi độ lệch 
tọa độ điểm cuối đoạn ống xét trong hệ không gian ba 
chiều XYZ:

Hay dưới dạng:  

* Ảnh hưởng của quá trình uốn tới sai số gia công ống:
Xét một đoạn ống với tuyến hình lý thuyết 1-2-3-4-5. Vị 

trí điểm uốn tại điểm 2 xoay quanh trục 22’ đi qua điểm 2 
và vuông góc với mặt phẳng XY. Do ảnh hưởng của sai số 
trong quá trình uốn, tuyến hình thực tế của đoạn ống nhận 
được là 1-2-3’-4’-5’ (Hình 2.4).

a)

b)

c)

d)

e)



114

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Số 08/2022

Hình 2.4: Tuyến hình đoạn ống trong quá trình uốn

Sai số trong quá trình uống ống được xác định bởi hai 
yếu tố: góc lệch a và độ sai lệch vị trí điểm cuối đoạn ống 
MM’ (Hình 2.5).

Hình 2.5: Độ lệch đoạn ống trong quá trình uốn

Theo [1], sai số trên đoạn ống sau quá trình uốn được 
xác định bởi hệ phương trình tuyến tính sau: 

Tương đương với hệ nghiệm sau: 

;

 

* Ảnh hưởng của quá trình đảo chiều tới sai số gia 
công ống: 

Đối với các ống có bố trí các đoạn ống nằm ở cả ba 
chiều trong hệ không gian XYZ, tại vị trí điểm uốn cần phải 
quay đảo chiều ống theo góc quay xác định. Đảo chiều ống 
có thể tạo ra các dạng sai số góc, ảnh hưởng đến phương 
của đoạn ống ngay sau vị trí điểm uốn và tọa độ của điểm 
cuối đoạn ống (Hình 2.6).
    z

                                           y                                         b
                                                                                               5'

                                                                               5

    1                                                                                                                      6'

                  2                                                                                        6       b
                                                          3

                                                                                           4"

                                                                            4                                                6"
                                                                                       x
                                                                  b
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Hình 2.6: Ảnh hưởng của quá trình đảo chiều tới sai số gia công ống

Sai số trong quá trình đảo chiều ống được xác định bởi 
sai số góc b và độ lệch tại vị trí điểm cuối đoạn ống, được 
xác định bởi hệ phương trình tuyến tính sau [1]: 

Tương đương: 

        ;

* Ảnh hưởng của quá trình cắt tới tính chính xác gia 
công ống:

Sai số cắt chỉ ảnh hưởng tới độ dài chính xác của đoạn 
ống tại vị trí điểm cắt, tương tự như quá trình đẩy tịnh tiến 
(Hình 2.7).
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Hình 2.7: Ảnh hưởng của quá trình cắt tới sai số gia công ống

Sai số cắt được xác định bởi công thức: 

3. KẾT LUẬN
Nội dung công bố tập trung nghiên cứu về ảnh hưởng 

của các quy trình công nghệ tới sai số gia công đường ống 
tàu thủy. Kết quả nghiên cứu được thể hiện trong các nội 
dung sau:

- Xây dựng cơ sở lý thuyết nhằm đánh giá ảnh hưởng 
của các quy trình công nghệ tới sai số gia công ống;

- Xây dựng mô hình toán học cho phép xác định miền 
sai số của đoạn ống sau quá trình gia công, dưới ảnh hưởng 
từ các sai số riêng lẻ.

Kết quả nghiên cứu là cơ sở nhằm dự đoán các phương 
án bù hòa sai số ngay trong giai đoạn thiết kế, cho phép 
nâng cao tỉ lệ ống được gia công trực tiếp tại xưởng trên cơ 
sở các thông số thiết kế, giảm số lượng ống cần hiệu chỉnh 
kích thước trong quá trình lắp ráp, góp phần rút ngắn thời 
gian thi công hệ thống đường ống nói riêng và thi công 
đóng tàu nói chung.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam trong Đề tài mã số DT21-22.35.
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TÓM TẮT: Gang xám là một loại gang có tổ chức tế 
vi grafit. Đây là loại gang phổ biến nhất và là vật liệu 
đúc được sử dụng rộng rãi nhất dựa trên trọng lượng. 
Do khả năng về độ bền nén, gang xám thường được 
sử dụng cho khung vỏ máy móc, vỏ bơm, thân van, 
hộp điện. Nhờ có grafit gang xám còn có khả năng 
chịu mài mòn tốt, gang xám còn được làm những 
chi tiết quan trọng như khối xi-lanh động cơ đốt 
trong, ổ trượt, bánh răng, bánh đà, phanh đĩa, ống 
dẫn. Cũng nhờ độ dẫn nhiệt và nhiệt dung riêng của 
gang xám cao nên gang xám có thể chế tạo thiết bị 
như rô-to. Ngoài ra, trong đời sống gang xám còn 
được khai thác để làm các dụng cụ nấu ăn và khối 
đúc trang trí. Trong quá trình đúc có thể xảy ra hiện 
tượng biến trắng ảnh hưởng đến tổ chức và tính chất 
của gang xám. Để có được tổ chức chứa grafit trong 
gang cần tuân thủ một số yêu cầu về thành phần hóa 
học, phương pháp đúc và chế độ nguội. Bài báo sẽ 
cung cấp những giản đồ tổ chức khi đúc gang không 
những cho biết về tổ chức, thành phần và tốc độ làm 
nguội mà còn chỉ ra mối liên quan giữa những yếu tố 
đó, từ đó đúc rút ra những kinh nghiệm thực tế trong 
đúc sản phẩm cơ khí bằng gang xám. 

TỪ KHÓA: Gang xám, cacbon, grafit, thành phần hóa 
học, phương pháp đúc cát, tốc độ nguội, peclit, ferit, 
giản đồ pha.

ABSTRACT: Gray cast iron is a type of cast iron that 
has a graphit microstructure. It is the most common 
cast iron and the most widely used cast material 
based on weight. Gray cast iron is often used for 
machinery casings, pump housings, valve bodies, 
electrical boxes. Gray cast iron is also used to make 
more important parts such as the internal combustion 
engine cylinder blocks, bearings, gears, flywheels… by 
the present of graphite. Gray cast iron can be used to 
make devices such as rotors by heat conductivity and 
specific heat. In addition, gray cast iron is also used 
to make cooking devices and casting decorations. In 
casting processes, the phenomenon of whiteness can 
be occurred, affecting organizations, and properties 
of gray cast iron. Requirements of chemical 
composition, casting method and cold mode are 
adhere to have graphitization in cast iron. This article 
provides a structural diagram, which encompasses 
not only structure, chemical composition, and cooling 
rate but also the relationship between those factors. 

From that practical experience in casting gray cast 
iron can be inferred.

KEYWORDS: Gray cast iron, carbon, graphit, chemical 
composition, sand casting, cooling rate, pearlite, 
ferritic, phase diagrams.

Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến quá trình grafit hóa 
khi đúc gang 

ª TS. NGUYỄN THỊ THU LÊ
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Rất nhiều chi tiết hoặc bộ phận máy đều được chế tạo 

bằng gang xám, đó là nhờ đặc điểm cơ tính và tính công 
nghệ của gang xám. Grafit là một loại tổ chức có mặt trong 
gang xám, đã giúp gang xám có được những cơ tính và tính 
công nghệ mà một số loại vật liệu khác không có. Đó là khả 
năng giảm rung động và dao động cộng hưởng, khả năng 
chịu mòn và có tính gia công cắt gọt tốt. Tính chất trên sẽ 
bị giảm đi nếu gang xám phải chịu một quá trình làm nguội 
không đều hoặc quá nhanh làm cho vật đúc trở nên biến 
cứng và dòn tại một số điểm được gọi là hiện tượng biến 
trắng. Ngoài ra, trong quá trình đúc, nhiều khi đã tuân thủ 
mọi chế độ công nghệ, nhưng hiện tượng này vẫn bị xảy 
ra, đó là do thành phần hóa học đã ảnh hưởng đến. Việc 
nghiên cứu mối liên hệ giữa thành phần hóa học và chế 
độ nguội khi đúc gang xám có một ý nghĩa vô cùng quan 
trọng, nó giúp cho việc giảm các tỷ lệ phế phẩm vật đúc 
gang trong các nhà máy, phân xưởng đúc.

Khi nghiên cứu sự hình thành tổ chức của gang có 
thể dùng giản đồ pha Fe-C (sử dụng giản đồ pha Fe - Gr 
cho gang có grafit và Fe- Fe3C cho gang không có grafit), 
tuy nhiên ngoài Fe và C trong gang còn có các nguyên tố 
khác và đặc biệt một số nguyên tố ảnh hưởng đến sự hình 
thành Grafit, đó là Si và Mn, vì vậy ta cần xét đén giản đồ 
pha ba cấu tử Fe-C-Si và Fe-C-Mn. Ngoài ra, khi đúc còn có 
thể sử dụng các biện pháp để thúc đẩy sự tạo mầm Grafit 
theo hướng tạo mầm tự sinh hoặc ký sinh. Dựa trên những 
lý lẽ như trên, sau đây là những khảo sát cho từng yếu tố 
để xây dựng mối liên quan giữa chúng. 

2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH 
GRAFIT HÓA TRONG GANG

2.1. Năng lượng tự do và công tạo mầm grafit 
- Về năng lượng tự do của grafit luôn nhỏ hơn của 

xementit ở mọi khoảng nhiệt độ (Hình 2.1).
Như vậy, về phương diện này, sự tạo grafit là có lợi hơn, 

nhưng năng lượng tự do chỉ là yếu tố quyết định chiều 
hướng của quá trình sự kết tinh ra grafit có thực hiện được 
không còn phụ thuộc vào công tạo mầm.
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Hình 2.1: Đồ thị năng lượng tự do pha L, Y + G và  Y + Xe
- Về công tạo mầm, ta nhận thấy:
Grafit có 100%C, xementit có 6,67%C, gang lỏng có khoảng 3 - 4%C, auxtenit có dưới 2,14%C. Từ đó thấy rằng, so 

với gang lỏng và auxtenit, grafit có sai khác thành phần lớn hơn xementit. Vì vậy, từ gang lỏng và từ auxtenit, để tạo nên 
xementit, cacbon phải khuếch tán, ba động ít hơn so với khi tạo nên grafit. Xét về cấu tạo mạng tinh thể, thấy rõ auxtenit 
có dạng lập phương gần với xementit có dạng tám mặt hơn là grafit có dạng mạng lục giác.

Kết hợp cả hai yếu tố trên thì khả năng tạo thành grafit từ gang lỏng trong hợp kim Fe-C nguyên chất chỉ xảy ra trong 
khoảng nhiệt độ 1.1530C đến 1.1470C, ở dưới 1.1470C cả hai hỗn hợp Auxtenit + Xementit và Auxtenit + Grafit đều có năng 
lượng tự do thấp hơn pha lỏng, do đó pha lỏng kết tinh ra Auxtenit + Xementit với công tạo mầm bé hơn. 

2.2. Thành phần hóa học trong gang đúc
Như đã biết, gang là hợp kim ngoài Fe, C, còn có chứa nhiều các nguyên tố khác như Mn, Si, P, S… chúng có ảnh hưởng 

khác nhau đến sự tạo thành grafit. Trong các nguyên tố này, trừ Fe và C ra thì Si là nguyên tố ảnh hưởng nhiều đến sự grafit 
hóa trong gang, thể hiện ở giản đồ pha ba cấu tử Fe-C-Si. Các mặt cắt đứng của giản đồ này với lượng Si khác nhau ở mặt 
cắt đứng được nêu trên Hình 2.2. 

Hình 2.2: Mặt cắt dọc giản đồ pha ba cấu tử Fe-C-Si ở 2,3, 2,4 và 4,8% Si
Các mặt cắt cho thấy Si là nguyên tố thu hẹp vùng auxtenit. Khi lượng Si lớn hơn 8% thì vùng auxtenit thực tế không 

còn tồn tại được nữa. Si còn tạo ra khoảng nhiệt độ cho vùng ba pha ferit + auxtenit + grafit nằm ngay sát trên đường A1 
làm cho gang rất dễ grafit hóa khi chuyển biến cùng tích, làm phức tạp cho quá trình nhiệt luyện sau này. Như vậy, Si làm 
giảm khả năng hòa tan của cacbon ở trong gang lỏng và trong auxtenit. Để điều chỉnh mức độ tạo thành grafit, lượng silic 
trong các loại gang thay đổi trong phạm vi rất rộng từ 0,3 - 0,5% đối với gang trắng và 1 - 3% đối với các gang còn lại. 

Xét nguyên tố mangan (Mn): Giản đồ pha Fe-C-Mn (Hình 2.3) cho thấy cacbit M3C (FeMn)3C, ổn định trên một loạt các 
hàm lượng mangan và sắt, kéo dài ở 1.0000C từ Mn3C đến Fe3C gần như nguyên chất. Ở hàm lượng mangan cao (ví dụ, trên 
40% Mn), cacbit mangan khác như M5C2, M7C3, M23C6, và M4C1 + (ε) có thể hình thành. Điều đó cho thấy Mn trong gang thúc 
đẩy sự tạo thành gang trắng và ngăn cản grafit hóa. Tuy nhiên, không thể giảm lượng Mn xuống quá vì Mn là nguyên tố 
tăng tính chịu mài mòn, tăng độ bền, giảm tác hại của lưu hùynh (S). Do đó, trong thực tế, gang trắng thường chứa 2 ~ 2,5% 
Mn, trong gang xám lượng Mn không quá 1,3%. 

Hình 2.3: Mặt cắt dọc giản đồ pha ba cấu tử Fe-C-Mn ở 4,92; 12,8 và 19,7% Mn
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2.3. Khuôn và chế độ làm nguội 
Yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc tinh thể của gang là 

điều kiện đông đặc và làm nguội của vật đúc. Tốc độ nguội 
khi kết tinh lúc đúc gang có ảnh hưởng đến sự tạo thành 
grafit. Tốc độ nguội nhanh thì thu được gang trắng, làm 
nguội chậm thì thu được gang xám. Tốc độ nguội của gang 
đúc phụ thuộc vào loại khuôn đúc và chiều dày vật đúc. 
Hiện nay, sử dụng phương pháp đúc trong khuôn cát hoặc 
cát furan để đúc gang, thời gian làm nguội trung bình có 
thể từ 12 - 48h tùy thuộc loại gang và chiều dày thành vật 
đúc, với sản phẩm nhỏ thời gian làm nguội có thể chỉ trong 
vài giờ. Để xét đến sự thay đổi tốc độ làm nguội, chiều dày 
thành vật đúc sẽ được thay đổi.

 
3. GIẢN ĐỒ TỔ CHỨC KHI ĐÚC GANG XÁM   
3.1. Điều kiện thực nghiệm
Đối với quá trình đúc các sản phẩm gang xám, một 

trong những ứng dụng chính của nhiệt động lực học là giản 
đồ pha Fe-C và sự tính toán các mối tương quan về tổ chức - 
thành phần để thiết lập giản đồ tổ chức khi đúc gang.

Điều kiện thực nghiệm: 
- Đúc trong khuôn cát, làm nguội ở các tốc độ nguội 

khác nhau; 
- Các mẫu đúc có chiều dày đến 100 mm;
- Nhiệt độ gang lỏng 1.2500C - 1.4500C.
- Cách rót: Dùng gầu rót trọng lượng 15 kg, được quét 

một lớp đất sét, gầu phải đảm bảo đã được sấy khô hoàn 
toàn tránh hiện tượng gầu ướt làm nhiệt độ của kim loại 
lỏng bị giảm đi gây hiện tượng oxy hóa và rỗ. Cần phải 
đảm bảo quá trình rót nhẹ nhàng và nhanh chóng.

3.2. Kết quả thực nghiệm
- Giản đồ của Maurer mức cho biết mức độ grafit hóa 

phụ thuộc vào thành phần cacbon và silic trong gang: tỷ 
lệ, cũng như thành phần hóa học, đóng một vai trò quan 
trọng trong việc hình thành cấu trúc của vật đúc (Hình 3.1).

Hình 3.1: Giản đồ tổ chức của gang xám khi chiều dày thành 50 mm
- Giản đồ tổ chức của Laplanche có xét đến ảnh hưởng 

của tốc độ nguội thông qua kích thước tiết diện (hoặc 
đường kính thanh) của vật đúc. Trong đó, giá trị k là một 
hàm thực nghiệm của thành phần. 

Mức độ bão hòa của các nguyên tố C và Si (SC) được tính 
theo công thức đơn giản tại các phân xưởng đúc thực tế: 

SC < 1 đối với gang trước cùng tinh;
SC = 1 đối với gang cùng tinh;
SC > 1 đối với gang sau cùng tinh.
Thông qua kích thước tiết diện (hoặc đường kính 

thanh) của vật đúc, hàm thực nghiệm κ ở một tốc độ làm 
nguội nhất định được xác định như sau:

Các giá trị k được xác định phụ thuộc vào C và Si theo 
đồ thị sau:

Hình 3.2: Đồ thị đường k phụ thuộc thành phần C và Si
Nhận xét: Các giá trị k tạo thành các đường k có độ dốc 

và liên tục, tuân theo quy luật, vì vậy có thể áp dụng nội 
suy cho những trường hợp bất kỳ các giá trị k. 

Dựa trên đồ thị các đường k kết hợp với giản đồ tổ 
chức của gang với tốc độ nguội ta có giản đồ sau (Hình 3.3).

Hình 3.3: Giản đồ mức độ grafit hóa phụ thuộc và chiều dày vật đúc
Trong đó:  
Vùng I: Vùng gang biến trắng, tổ chức là Ledeburit.
Vùng IIa: Vùng gang hoa râm, tổ chức là Ledeburit + Peclit.
Vùng II: Vùng gang xám Peclit.
Vùng IIb: Vùng gang xám Peclit + ferit.
Vùng III: Vùng gang xám ferit.
Giá trị mức độ grafit hóa cho các vùng cấu trúc ở các 

chiều dày 20, 30, 50 mm.
Bảng 3.1. K cho các phạm vi tổ chức khác nhau

Chiều dày 
K cho vùng tổ 
chức gang hoa 

râm

K cho vùng 
tổ chức gang 

xám peclit

K cho vùng tổ 
chức gang xám 

peclit - ferit

50 0,85 - 0,95 0,95 - 1,95 1,95 - 2,95 

30 0,65 - 0,85 0,85 - 2,05 2,05 - 3,10

20 0,75 - 1,10 1,10 - 2,25 2,25 - 3,40
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3.3. Giản đồ tổ chức khi đúc gang xám
Kết hợp các giản đồ của Maurer và Laplanche, ta có 

giản đồ trong đó biểu diễn mối liên quan giữa các yếu tố 
tổ chức tế vi, thành phần và tốc độ làm nguội.

Hình 3.4: Giản đồ tổ chức khi đúc gang
3.4. Ứng dụng giản đồ 
Xác định thành phần và chế độ công nghệ cho các 

mẫu đúc sau: 
Mẫu 1: 
- Mẫu gang chiều dày 20 mm;
- Nội suy đường k, xác định k=3,1;
- Đường k giao với mức độ bão hòa SC, SC=0,8.
- Xác định được thành phần của Si và C:
C = 2,7% và Si = 3,8%, nhiệt độ của gang lỏng là 1.470 

- 1.4500C.
- Tổ chức: gang xám ferit.
Mẫu 2: 
- Gang chiều dày 30 mm;
- Nội suy đường k, xác định k=1,5;
- Đường k giao với mức độ bão hòa SC, SC=0,6;
- Xác định được thành phần của Si và C:
C = 2,9% và Si = 2%, nhiệt độ của gang lỏng là 1.435 

- 1.4150C.
- Tổ chức: Gang xám Peclit.
Mẫu 3:
- Gang chiều dày 50 mm, xác định thông số theo giản 

đồ thực hiện như sau:
- Nội suy đường k, xác định k=2,2;
- Đường k giao với mức độ bão hòa SC, SC=0,6;
- Từ điểm giao kẻ các đường song song với trục x và y 

được thành phần của Si và C: C = 2,6% và Si = 3%, nhiệt độ 
của gang lỏng là 1.460 - 1.4400C.

- Tổ chức: Gang xám Peclit + ferit.

4. KẾT LUẬN
Thông qua giản đồ tổ chức khi đúc gang xám, có thể 

kết luận như sau:
- Để đạt được tổ chức tế vi grafit, thành phần hóa 

học điển hình của hợp kim sắt-cacbon (Fe-C) là 2,5 - 4,0% 
cacbon và 1 - 3% silic theo trọng lượng. Grafit có thể chiếm 
6 - 10% khối lượng gang xám. Silic là nguyên tố rất quan 
trọng để tạo ra gang xám thay vì gang trắng, vì silic là 
nguyên tố ổn định graphit, giúp tạo ra cấu trúc grafit thay 
vì xementit (Fe3C) trong hợp kim. Khi nồng độ silic đạt đến 
3% khối lượng, hầu như không có cacbon tồn tại ở dạng 
hóa học như xementit. 

- Một yếu tố khác ảnh hưởng đến hiện tượng grafit 
hóa là tốc độ đông đặc; tốc độ càng chậm, thời gian để 
cacbon khuếch tán và tách ra tích tụ dưới dạng grafit càng 
lớn. Tốc độ làm nguội chậm vừa phải giúp tạo thành cấu 
trúc peclit nhiều hơn, trong khi tốc độ làm nguội nhanh 
sẽ tạo thành cấu trúc ferit. Nếu làm nguội nhanh sẽ ngăn 
chặn quá trình grafit hóa một phần hoặc hoàn toàn, đồng 
thời dẫn đến sự hình thành xementit. 

- Dựa vào giản đồ đã xây dựng có thể xác định được 
thành phần và tốc độ nguội để đạt được các tổ chức gang 
theo chiều dày của chi tiết. Điều này có ý nghĩa vô cùng 
quan trọng khi đúc các sản phẩm làm bằng gang xám cần 
phải tránh biến trắng gây phế phẩm.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam trong Đề tài mã số DT21-22.28.
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TÓM TẮT: Trong nghiên cứu này, chúng tôi nghiên 
cứu lựa chọn giải pháp làm sạch khí thải trên tàu thủy 
nhằm đáp ứng các quy định về phát thải khí độc hại 
của Tổ chức Hàng hải quốc tế. Trong bối cảnh giá 
nhiên liệu tăng cao, giải pháp lắp đặt thiết bị lọc khí 
thải bằng nước trên tàu thủy có tính kinh tế cao hơn 
so với việc chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu có 
hàm lượng lưu huỳnh thấp. Thực hiện đánh giá hiệu 
quả làm sạch khí thải của các phương pháp lọc ướt 
phổ biển hiện nay. Từ đó thấy rằng, làm sạch khí thải 
bằng tương tác giữa khí thải với màng nước tĩnh có 
hiệu quả cao, đáp ứng được các quy định hiện hành 
đối với khí thải từ tàu khi hoạt động trong khu vực 
kiểm soát khí thải cũng như các vùng biển khác trên 
thế giới.

TỪ KHÓA: Khí thải, khí thải độc hại, thiết bị lọc ướt, 
kiểm soát khí thải.

ABSTRACT: In this study, we researched and 
selected a solution to clean exhaust gases on ships to 
meet the regulations on harmful gas emissions of the 
International Maritime Organization. In the context 
of high fuel prices, the solution of installing a water-
based exhaust filter on ships is more economical than 
switching to low-sulfur fuel. Evaluate the efficiency of 
exhaust gas cleaning of current popular wet filtration 
methods. From there, it is found that the exhaust 
gas cleaning by the interaction between the exhaust 
gas and the still water membrane is highly effective, 
meeting the current regulations for emissions from 
ships when operating in the emission control area as 
well as other seas of the world.

KEYWORDS: Exhaust gas, harmful exhaust gas, wet 
air scrubbers, emission control.

Nghiên cứu quá trình làm sạch khí thải tàu thủy 
sử dụng công nghệ nước tĩnh

ª TS. LƯU QUANG HIỆU; ThS. NCS. TÔ TRỌNG HIỂN; TS. TRẦN THẾ NAM
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong quá trình khai thác tàu thủy, vấn đề phát thải 

khí thải độc hại ra ngoài môi trường là một vấn đề quan 
trọng. Theo các yêu cầu của Nghị quyết MEPC.176 (58), 
được thông qua tại phiên họp thứ 58 của Ủy ban Bảo vệ 
Môi trường biển (Phụ lục VI sửa đổi MARPOL 73/78), nồng 
độ phát thải độc hại trong khí thải từ tàu thủy được kiểm 
soát bởi các thành phần: các oxit nitơ (NOx), oxit lưu huỳnh 

(SOx) và phát thải dạng hạt. Giới hạn về nồng độ giảm đặc 
biệt lớn trong khu vực kiểm soát khí thải bắt đầu từ năm 
2015 và dần có hiệu lực trên tất cả các vùng biển trên thế 
giới. Lượng phát thải các thành phần khí độc hại trong quá 
trình khai thác thể hiện trên Bảng 1.1.

Bảng 1.1. Lượng phát thải khí độc hại khi khai thác động cơ trung 
tốc, lắp đặt sau năm 2000 [1]

Loại nhiên liệu SOx, g/
kW.h

NOx, g/
kW.h

CO2, g/
kW.h

PM, g/
kW.h

HFO (3,5% lưu 
huỳnh) 13,0 9-12 580-630 1,50

DO (0,5% lưu 
huỳnh) 2,0 8-11 580-630 0,25-0,50

Nhiên liệu lưu 
huỳnh thấp 
(0,1% lưu huỳnh) 0,4 8-11 580-630 0,15-0,25

Khí hóa lỏng
0,0 2 430-480 0,00

Để có thể tiếp tục sử dụng nhiên liệu truyền thống có 
hàm lượng lưu huỳnh lớn hơn mức quy định, các đội tàu 
cần lắp đặt các thiết bị xử lý khí thải để đạt lượng phát thải 
tương đương khi động cơ làm việc với nhiên liệu chứa lưu 
huỳnh thấp. Đồng thời, hàm lượng NOx trong khí thải cần 
đáp ứng các tiêu chuẩn Tier II và III. Các giải pháp xử lý khí 
thải áp dụng trên tàu cần đáp ứng các tiêu chí: tối ưu chi 
phí lắp đặt và khai thác, đơn giản trong vận hành, làm việc 
tin cậy. Các phương pháp được áp dụng hiện nay bao gồm: 
phương pháp cơ học, hóa-lý, điện hóa và sinh hóa. 

2. CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI SỬ DỤNG NƯỚC
Nghiên cứu đặc điểm các phương pháp làm sạch khí 

thải hiện nay thấy rằng, thiết bị lọc ướt là phù hợp nhất với 
điều kiện kỹ thuật trên tàu thủy. Tuy nhiên, động cơ diesel 
có độ nhạy cao đối với sự gia tăng lực cản của đường khí 
xả, nên khi áp dụng các biện pháp làm sạch khí xả cần đặc 
biệt chú ý đến giá trị này. Khi tăng áp suất ở cửa ra của 
động cơ thêm 11 kPa, ở chế độ vận hành không đổi, nồng 
độ nitơ oxit trong khí thải có thể tăng lên 1,5 - 2 lần. Để 
ngăn ngừa các tác động không mong muốn, chẳng hạn 
như giảm công suất động cơ và tăng lượng khí thải độc 
hại, lực cản của hệ thống xả không được lớn hơn 4 kPa [3]. 

Đối với các tàu chở dầu phải được trang bị thiết bị 
chống tia lửa. Ngoài ra, để tăng hiệu quả sử dụng năng 
lượng trên tàu trang bị hệ thống nồi hơi khí xả là một trong 
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các nguyên nhân tăng sức cản đường ống. Khi đó, nồi hơi khí xả đóng vai trò thiết bị giảm âm và chống tia lửa [5]. Tuy nhiên, 
bộ chống tia lửa độc lập là bắt buộc đối với các tàu chở dầu. Một trong những chức năng của thiết bị làm sạch khí thải lỏng 
đóng vai trò của bộ chống tia lửa. Có thể thấy, trang bị trên tàu thủy hệ thống tháp lọc ướt để xử lý khí thải nắm nhiều ưu 
điểm hơn các lựa chọn khác. 

Kết cấu các thiết bị lọc khí thải cũng rất đa dạng, trong đó phổ biến hơn cả là tháp lọc ướt thông qua tiếp xúc bề mặt 
giữ pha khí - lỏng và sủi bọt.

Thiết bị lọc kiểu màng (Hình 2.1) có kích thước nhỏ gọn. Trong bộ lọc kiểu màng, bề mặt pha tiếp xúc là bề mặt của 
màng chất lỏng đang chảy. Cấu tạo gồm thiết bị dạng ống, có chất lỏng chảy xuống bề mặt ngoài của các ống thẳng đứng 
từ trên xuống dưới và khí thải được cấp từ bên dưới chuyển động ngược dòng. Tùy thuộc vào vận tốc tương đối của chất 
lỏng và khí, các màng có thể chảy xuống dưới hoặc bị hãm lại bởi dòng khí và chảy lên trên. Với sự gia tăng vận tốc tương 
đối của màng và khí, hệ số truyền khối và bề mặt tiếp xúc pha tăng lên do sự hỗn loạn của lớp biên và sự hình thành của các 
xoáy. Nhược điểm của bộ lọc này trong điều kiện trên tàu, gặp khó khăn trong việc duy trì các thông số màng không đổi 
trong điều kiện nghiêng lắc, cũng như điều chỉnh của thiết bị trong quá trình làm việc của động cơ ở chế độ tải bộ phận.

1 - Vòi phun; 2 - Mạng lưới; 3 - Thiết bị phân chia lại chất lỏng
Hình 2.2: Bộ lọc kiểu bao phủ

1 - Ống cấp nước; 2 - Thiết bị phun; 3 - Ống tạo màng nước
Hình 2.1: Bộ lọc kiểu màng

Bộ lọc kiểu bao phủ (Hình 2.2) được sử dụng rộng rãi 
trong các lĩnh vực kỹ thuật. Trong bộ lọc, chất lỏng được 
cung cấp qua các vòi phun, khí thải chuyển động với vận 
tốc thấp, chảy qua các lớp chất lỏng tồn tại dưới dạng 
màng mỏng. Bề mặt tiếp xúc của các pha là bề mặt được 
làm ướt bởi chất lỏng. Sử dụng bộ lọc kiểu bao phủ có thể 
làm tăng đáng kể diện tích tiếp xúc của các pha. Để ngăn 
chất lỏng lan ra thành của thiết bị, các đầu phun được chia 
thành từng cụm, có khả năng điều chỉnh chế độ phun. 

Bộ lọc kiểu bao phủ làm việc hiệu quả nhất trong các 
điều kiện của chế độ “treo” gần với chế độ ngập lụt, trong 
đó trọng lượng của chất lỏng cân bằng với lực ma sát của 
dòng khí đối với chất lỏng [3].

Ở chế độ “treo”, dòng chảy của màng chất lỏng bị 
xáo trộn: xuất hiện bắn tóe, nhiều dạng hỗn loạn khác 
nhau… Chất lỏng lấp đầy thể tích tự do của mạng lưới, 
tạo thành hỗn hợp khí - lỏng. Trong trường hợp này, bề 
mặt tiếp xúc pha và hệ số truyền khối tăng lên đáng kể so 
với chế độ màng. 

Bộ lọc hình đĩa (Hình 2.3) là thiết bị hiệu quả và khá 
phổ biến, bên trong các vách ngăn đục lỗ ngang sao cho 

dòng chảy của chất lỏng từ trên xuống dưới tạo thành 
màng nước và hơi từ dưới lên trên. Khí thải đi qua các lỗ 
trên khay và được phân phối trong lớp chất lỏng trên khay 
dưới dạng dòng khí và bong bóng. Trên các khay đồng 
thời xảy ra hiện tượng sủi bọt khí qua lớp chất lỏng và 
một phần chất lỏng qua các lỗ. Chất lỏng được cấp đến 
đĩa trên, chảy tràn qua các thiết bị từ trên xuống dưới và 
được đưa ra khỏi đáy của bộ lọc. Việc bố trí như vậy tạo 
sức cản thủy lực cao hơn đối với khí do khí thải đi qua lớp 
chất lỏng trong khay và cũng nhạy cảm với góc nghiêng 
của thiết bị, điều này làm cho việc sử dụng chúng trên tàu 
không hiệu quả.

Bộ lọc kiểu phun sương (Hình 2.4) hoạt động dựa trên 
nguyên tắc tiếp xúc pha bằng cách phun chất lỏng trong 
dòng khí. Việc bố trí như vậy được sử dụng rộng rãi nhất 
đối với tàu biển hiện nay. Chất lỏng làm việc được phun 
bởi các vòi phun trong toàn bộ thể tích của thiết bị. Hệ số 
truyền khối cao nhất xảy ra tại thời điểm phun chất lỏng, 
sau đó chúng giảm mạnh do sự kết tụ của các giọt và sự 
giảm bề mặt tiếp xúc pha. Tuy nhiên, thực tế khai thác cho 
thấy, tháp lọc kiểu phun sương thường gặp các sự cố vòi 
phun do sự kết tinh của các chất rắn trong chất công tác.
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3. GIẢI PHÁP LÀM SẠCH KHÍ THẢI BẰNG TƯƠNG 
TÁC VỚI NƯỚC TĨNH

Một trong các giải pháp xử lý khí thải mang lại hiệu quả 
cao được thiết kế để tiếp xúc pha lỏng-khí thực hiện dưới 
dạng tương tác của các bong bóng khí thải với dòng nước 
tĩnh (Hình 3.1). Khí xả từ đường ống khói được đưa vào thiết 
bị lọc thông qua đường dẫn 2. Van một chiều 3 ngăn nước 
trong thiết bị lọc không rò lọt vào đường khí xả. Các tấm 
dẫn hướng 5 giúp tăng thời gian tiếp xúc giữa nước và khí 
thải. Để tăng thời gian tiếp xúc giữa khí thải và nước, thiết 
bị được lắp đặt các tấm dẫn hướng 5. Góc nghiêng của các 
tấm dẫn hướng phải được tính toán phù hợp.

1 - Đường ống khói; 2 - Đường chia khí thải; 3, 7 - Van 1 chiều tự động; 4 
- Vỏ bộ lọc; 5 - Tấm dẫn hướng; 6 - Đường dẫn khí đã làm sạch; 8 - Đường 

cấp nước; 9, 11 - Van tự động điều khiển; 10 - Van thu nước thải.
Hình 3.1: Bộ lọc khí thải

Khí thải được cấp vào bộ lọc thông qua các mạng ống 
phân phối từ phía dưới. Khí thải đi qua mạng lưới các lỗ khí 
tạo thành các bọt khí có cùng kích thước. Khí thải chuyển 
động quanh qua các tấm dẫn hướng 5, làm cho thời gian 

chuyển động trong bộ lọc lâu hơn so với trong ống rỗng, từ 
đó gia tăng hiệu quả quá trình truyền nhiệt và hấp thụ xảy 
ra trên bề mặt tiếp xúc khí-nước. Phản ứng của các thành 
phần độc hại chính trong khí thải - oxit nitơ, lưu huỳnh và 
cacbon đioxit ở nhiệt độ cao với nước sẽ được tạo thành 
các dung dịch axit nitric HNO3, axit sunfuric H2SO4 và axit 
cacbonic H2CO3. Do các phản ứng hóa học này, khí thải 
được làm sạch, đảm bảo loại bỏ tất cả các thành phần độc 
hại (NOx, SOx) đáp ứng các quy định hiện hành. Ngoài ra, 
trong thành phần khí thải còn chứa muội và cặn cơ học, 
chúng tiếp xúc với nước rồi nở ra và lắng đọng trên bề mặt 
tấm dẫn hướng 5. Theo chiều từ dưới lên trên, nồng độ các 
chất độc hại và nhiệt độ khí thải giảm dần và được đưa 
ra ngoài theo đường ống khí sạch 6 qua van một chiều 7. 
Theo thời gian nhiệt độ của nước tăng cao và chất lượng 
nước giảm nên nước sạch được bổ sung qua van 9, nước 
bẩn thoát qua van 10.

Quá trình làm sạch khí thải bằng thiết bị lọc diễn ra 
cùng với sự thay đổi liên tục nồng độ chất khí độc hại. 
Trong đó, xuất hiện cục bộ những vùng bay hơi và ngưng 
tụ phụ thuộc vào phân bố nhiệt độ, kích thước các bóng 
khí cũng thay đổi do chúng bị phá hủy hoặc liên kết lại 
với nhau. Khí thải tương tác với nước bằng quá trình thủy 
động học phi tuyến tính nên chúng chuyển động không 
ổn định theo các quỹ đạo lệch với phương thẳng đứng. 

Quá trình khuếch tán của chất khí vào chất lỏng luôn 
đi kèm với sự xuất hiện của các bong bóng khí. Các bong 
bóng khí nhỏ sinh ra bên cạnh các bóng khí lớn do sự hỗn 
loạn trong quy mô nhỏ và không ổn định trên bề mặt phân 
cách pha lỏng-khí trong khi chúng tăng dần thể tích và gia 
tốc chuyển động lên trên. Chuyển động của bóng khí có 
thể mô tả bằng công thức: 

1 - Tấm; 2 - Đường ống; 3 - Nắp; 4 - Ống tràn
Hình 2.3: Bộ lọc dạng đĩa

1 - Vòi; 2 - Thân; 3 - Bùn lắng
Hình 2.4: Bộ lọc kiểu phun sương
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Trong đó: V - Vận tốc chuyển động của bong bóng khí 
thải; m/s; g - Gia tốc trọng trường, m/s2; v - Độ nhớt động 
học của chất lỏng, m2/s [4].

Như vậy, quá trình lọc khí thải bằng nước tĩnh diễn ra 
tương tự như quá trình làm sôi nước. Ở đây diễn ra đồng 
thời quá trình truyền nhiệt và truyền khối. Khi chuyển động 
lên từ lòng chất lỏng đứng yên, bọt khí chịu tác dụng của: 
lực nâng, lực căng bề mặt, trọng lực và lực cản. Các yếu tố 
này ảnh hưởng đến vận tốc chuyển động đi lên cũng như 
tốc độ hóa hơi trên bề mặt bóng khí. Thiết bị lọc cần thiết 
kế phù hợp với lưu lượng khí thải, đảm bảo thời gian tương 
tác giữa pha khí lỏng để khuếch tán hoàn toàn các chất khí 
độc hại vào trong nước rửa, vận tốc khí thải vào thiết bị có 
thể điều chỉnh phù hợp.

Kết quả thử nghiệm được công bố khi tiến hành thử 
nghiệm thiết bị lọc khí thải dạng này trên tàu hóa chất 
Amy, Liberia. Trong quá trình thử nghiệm, lưu lượng khí 
thải thay đổi từ 1,1 đến 2,8 m3/s; nhiệt độ khí xả ra khỏi nồi 
hơi kinh tế 1400C; thiết bị lọc có kích thước (1×1×2,5)m; 
nồng độ NOx sau nồi hơi dao động từ 28 - 60 g/kW.h; nồng 
độ SOx từ 11 - 29 g/kW.h [2].  

Hình 3.2: Sự thay đổi nồng độ chất khí độc hại khi đi qua thiết bị 
làm sạch

Kết quả thử nghiệm cho thấy thiết bị lọc bằng công 
nghệ nước tính giúp giảm phát thải NO2 từ 92,4 - 96,6%, 
phát thải SOx giảm 96,9 - 98,5%. Phát thải NOx sau xử lý đáp 
ứng quy định Tier III ở mọi chế độ khai thác. Sử dụng nhiên 
liệu có hàm lượng lưu huỳnh 3,5% cho lượng phát thải SOx 
khoảng 13 g/kW.h. Khí thải này qua thiết bị lọc hàm lượng 
SOx giảm xuống dưới 0,4 g/kW.h, tương đương với khi sử 
dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh dưới 0,1%. Bằng 
phương pháp nội suy có thể tính toán, đối với các khu vực 
nằm ngoài vùng kiểm soát khí thải, khi sử dụng thiết bị 
lọc khí thải hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu có thể 
tới 7%.

4. KẾT LUẬN
Giá thành nhiên liệu chiếm tỉ trọng lớn trong chi phí 

khai thác tàu thủy. Trong giai đoạn này, khi giá nhiên liệu 
tăng cao, đặc biệt nhiên liệu qua xử lý làm giảm hàm lượng 
lưu huỳnh, việc lắp đặt các thiết bị xử lý khí thải nhằm đáp 
ứng các yêu cầu quy định tại Phụ lục VI Công ước MARPOL 
73/78 có lợi thế lớn.

Thiết bị lọc khí thải sử dụng công nghệ nước tĩnh có 
cấu tạo đơn giản, dễ dàng trong quá trình khai thác, tạo ra 
diện tích bề mặt tiếp xúc lớn giữa pha khí-lỏng giúp giảm 
đáng kể lượng phát thải khí độc hại, đáp ứng các yêu cầu 
nghiêm ngặt nhất hiện nay.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam trong Đề tài mã số DT21-22.10.
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TÓM TẮT: Bài báo trình bày tổng quan về mạng 
không dây trong môi trường mật độ cao và phương 
pháp thiết kế hệ thống mạng không dây mật độ cao. 
Nhóm nghiên cứu đã xây dựng và triển khai một hệ 
thống mạng không dây thực tế cho khu vực ký túc 
xá (KTX) trường đại học (một trường hợp điển hình 
của môi trường mật độ cao), tiến hành đánh giá hiệu 
năng của hệ thống WLAN, từ đó làm rõ hiệu quả của 
quá trình thiết kế mạng không dây nhằm đáp ứng 
yêu cầu của loại môi trường này. 

TỪ KHÓA: Mạng không dây, mật độ cao, điểm truy 
cập, đại học, ký túc xá.

ABSTRACT: This paper presents an overview of 
wireless networks in high-density environments and 
design methods for high-density wireless networks. 
The researchers built and deployed a wireless network 
system for the university dormitory area (a typical 
case of a high-density environment), evaluated the 
performance of this WLAN system, thereby clarifying 
the effectiveness of wireless network design process 
to meet the requirements of this type of environment.

KEYWORDS: Wireless network, high-density, access 
point, university, dormitory.

Mạng không dây mật độ cao: Một trường hợp nghiên cứu 
tại môi trường ký túc xá trường đại học

ª ThS. PHẠM NGỌC DUY; NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. MẠNG KHÔNG DÂY MẬT ĐỘ CAO
Mạng không dây mật độ cao (High-density wireless 

network) là một chiến lược thiết kế cho các kịch bản triển 
khai mạng không dây quy mô lớn nhằm cung cấp khả 
năng một số lượng lớn máy khách (client) kết nối với điểm 
truy cập (Access Point, viết tắt là AP) trên một đơn vị không 
gian nhỏ. Một vị trí có thể được phân loại là mật độ cao nếu 
có hơn 30 máy khách đang kết nối với một AP. Để hỗ trợ 
tốt hơn cho mạng không dây mật độ cao, các điểm truy 
cập AP cần được xây dựng với phương pháp và nền tảng 
chuyên dụng để xử lý các môi trường mật độ cao [1]. 

Khuôn viên rộng lớn, các tòa nhà nhiều tầng, phân tán, 
các không gian văn phòng hay không gian tổ chức sự kiện 
lớn được coi là có mật độ cao do số lượng điểm truy cập 
và thiết bị kết nối lớn. Các ví dụ “khắc nghiệt” hơn về môi 
trường mật độ cao bao gồm: sân vận động thể thao, giảng 

đường (khán phòng) đại học, trung tâm tổ chức sự kiện 
hay nhà hát… Một cách đơn giản, một mạng mật độ cao 
có thể được tóm tắt là một mạng được thiết kế cho nhiều 
hoặc nhiều máy khách WLAN có thể kết nối và hoạt động.

Khi mạng wifi  trở nên phổ biến, ngày càng có nhiều 
thiết bị tiêu tốn băng thông mạng. Nhu cầu ngày càng 
tăng về kết nối mạng có thể tạo thêm áp lực lớn cho việc 
triển khai không dây. Việc thích ứng với những nhu cầu 
thay đổi này không phải lúc nào cũng yêu cầu nhiều điểm 
truy cập hơn để hỗ trợ mật độ khách hàng lớn hơn. Khi 
nhu cầu kết nối không dây thay đổi theo thời gian, các tiêu 
chuẩn mạng LAN không dây IEEE 802.11 đã thay đổi để 
thích ứng với mật độ cao hơn, từ các tiêu chuẩn 802.11a và 
802.11b sớm nhất vào năm 1999, đến tiêu chuẩn 802.11ac 
được giới thiệu vào năm 2013, hay tiêu chuẩn mới chuẩn 
802.11ax gần đây.

2. XÂY DỰNG MẠNG KHÔNG DÂY MẬT ĐỘ CAO
Hiểu được các yêu cầu đối với thiết kế mật độ cao là 

bước đầu tiên, giúp đảm bảo thiết kế thành công. Việc lập 
kế hoạch ban đầu giúp giảm nhu cầu khảo sát địa điểm sau 
khi lắp đặt và nhu cầu triển khai các điểm truy cập bổ sung 
theo thời gian. Cần có các bước cơ bản sau quy trình thiết 
kế: 1) Các loại ứng dụng dự kiến được sử dụng trong mạng; 
2) Các công nghệ được hỗ trợ (802.11 a/b/g/n/ac…); 3) Loại 
client được hỗ trợ (số luồng không gian, công nghệ…); 4) 
Các khu vực được phủ sóng; 5) Số lượng thiết bị đồng thời 
dự kiến trong mỗi khu vực; 6) Yêu cầu về thẩm mỹ (nếu có); 
7) Ràng buộc về cáp, kết nối có dây (nếu có); 8) Hạn chế về 
nguồn cấp diện (tốt nhất nên có cơ sở hạ tầng có khả năng 
PoE + để hỗ trợ các AP hiệu suất cao).

Dưới đây là một số bước cần thiết để triển khai thành 
công mạng mật độ cao: 

1) Tiến hành phân tích cùng với khách hàng, để xác 
định số lượng và vị trí mà người dùng WLAN được mong 
đợi, dịch vụ nào sẽ được sử dụng và hiệu suất cần thiết. 

2) Thực hiện lập kế hoạch năng lực để đưa ra kế hoạch 
sơ bộ ban đầu về số lượng điểm truy cập và nơi lắp đặt 
chúng nhằm đáp ứng nhu cầu. 

3) Lập kế hoạch kênh WLAN (channel), sao cho tổng 
thể có đủ số lượng điểm truy cập AP được lập kế hoạch để 
các kênh không bị chồng lấn. Điều rất quan trọng, đặc biệt 
với mạng mật độ cao là một kênh ban đầu được sử dụng 
lại nếu tín hiệu từ điểm truy cập lân cận sử dụng cùng một 
kênh vô tuyến quá yếu, nếu không, hiệu suất tổng thể 
của mạng sẽ giảm đáng kể do nhiễu và tín hiệu kém/tỷ lệ 
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nhiễu. Trong mạng 2.4 GHz, chỉ có ba kênh không trùng 
lặp trong triển khai mạng mật độ cao, khi sử dụng các 
điểm truy cập AP vô tuyến kép để cung cấp mạng WLAN 
5 GHz. Mạng 5 GHz có sẵn tới 19 kênh không chồng chéo, 
cho phép số lượng máy khách WLAN cao hơn. Trong một 
mạng rất gần với nhiều điểm truy cập, một số điểm truy 
cập 2.4 GHz sẽ cần được tắt đi do thiếu kênh trong mạng 
2.4 GHz, nhằm giảm nhiễu.

4) Lập kế hoạch khảo sát địa điểm WLAN, để đảm bảo 
rằng tất cả các khu vực của tòa nhà đều được cấp nguồn 
với tín hiệu mạnh.

5) Triển khai cài đặt WLAN: Trong quá trình cấu hình, có 
một số điều cần lưu ý. Trước hết, cần đảm bảo rằng các sản 
phẩm WLAN được sử dụng phù hợp với việc lắp đặt như 
vậy. Các chức năng như cân bằng tải WLAN, cân đối thời 
gian phát sóng, giới hạn băng thông và điều khiển băng 
tần nên được hỗ trợ. Trong quá trình cài đặt, cần cẩn thận 
để số lượng SSID càng ít càng tốt, vì mỗi SSID bổ sung tạo 
ra chi phí làm giảm hiệu suất tổng thể của hệ thống.

6) Kiểm tra cài đặt WLAN: Ở đây, kiểm tra đầu tiên 
cần được thực hiện là liệu tất cả các khu vực có cung cấp 
cường độ sóng tốt để đảm bảo kết nối mạng đạt yêu cầu 
hay không. Điều này đặc biệt quan trọng trong mạng mật 
độ cao với yêu cầu hoạt động kết nối mạng diễn ra liên tục, 
để đảm bảo rằng tất cả người dùng có thể làm việc trơn tru 
cùng lúc và hiệu suất cần thiết được đáp ứng với số lượng 
người dùng tối đa. Ngoài ra, các bộ điều khiển WLAN cung 
cấp các công cụ phân tích cần thiết là rất hữu ích.

3. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH GIẢI PHÁP 
MẠNG KHÔNG DÂY

3.1. Khảo sát môi trường triển khai 
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thiết kế, xây dựng và 

triển khai một hệ thống mạng không dây cho khu vực kí 
túc xá của trường đại học.

Mô tả môi trường triển khai hệ thống: Ký túc xá Trường 
Đại học Y Dược Hải Phòng được xây dựng trên diện tích 
1.775 m2, bao gồm 1 tòa nhà 15 tầng (có 396 phòng) có 
sức chứa 2.500 chỗ ở cho sinh viên (có 3 loại phòng cho 2, 
4 và 8 người tương ứng với 30, 52 và 41 m2). Tầng 1 được sử 
dụng làm nhà để xe cho sinh viên; tầng 2 phục vụ ăn uống 
với sức chứa hàng nghìn người đảm bảo việc phục vụ ăn 
uống và sinh hoạt cho sinh viên khu ký túc xá; tầng 3 là khu 
vui chơi thể thao, phòng Internet; từ tầng 4 đến tầng 15 là 
khu nhà ở; khu phục vụ vui chơi giải trí gồm: sân bóng đá 
mini (đang xây dựng), 1 sân bóng chuyền, 1 sân bóng rổ, 
2 sân cầu lông... Hệ thống wifi với 4 đường truyền 1 Gbps 
(Viettel) bao phủ từ tầng 1 tới tầng 15 của tòa nhà. 

Đây là môi trường với đặc điểm mật độ cao (số lượng 
người dùng lớn, tỉ lệ thiết bị trên người dùng lớn, loại ứng 
dụng và thiết bị được sử dụng rất đa dạng, bao gồm cả 
thiết bị không dây cố định và thiết bị di động, yêu cầu 
đáp ứng băng thông cao), với nhiều phòng, nhiều tầng và 
nhiều khu vực chức năng.

3.2. Phân tích các chỉ số hệ thống mạng không dây
3.2.1. Độ bao phủ
Để cung cấp các dịch vụ không dây với chất lượng ở 

mức độ xuất sắc (Excellent), RSSI của tín hiệu 2.4 GHz và 5 

GHz phải không nhỏ hơn -65 dBm và tỷ lệ mất gói tin phải 
nhỏ hơn 1% trong tất cả các phòng (trừ những phòng có AP 
gắn trên tường). Ở các khu vực ngoài trời, RSSI của tín hiệu 
2.4 GHz và 5 GHz phải không nhỏ hơn -75 dBm ở biên của 
vùng phủ sóng di động không dây. Ngoài ra, để duy trì sự ổn 
định của tín hiệu, RSSI của can nhiễu đồng kênh (co-channel) 
phải nhỏ hơn hoặc bằng -75 dBm.

Đối với chất lượng tín hiệu, tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu 
(S/N) của tín hiệu downlink mà STA nhận được phải lớn 
hơn 10 dB trong ít nhất 95% vùng phủ sóng mục tiêu. 
Đối với chỉ số tốc độ, tốc độ dịch vụ downlink tối đa cho 
truy cập STA đơn lẻ phải lớn hơn hoặc bằng 90% băng 
thông của AP chuyển tiếp cho kết nối uplink trong vùng 
phủ sóng mục tiêu. Đối với rò rỉ tín hiệu, RSSI của tín hiệu 
không dây bị rò rỉ đến vị trí cách phòng 10 m phải nhỏ hơn 
hoặc bằng -75 dBm.

3.2.2. Các yêu cầu đối với việc xây dựng mạng không dây 
1) Máy tính bảng và điện thoại di động của sinh viên 

trong mỗi phòng ngủ có thể truy cập mạng không dây 
cùng một lúc. Trong trường hợp tổng quát, mỗi phòng ngủ 
có 4 học sinh và mỗi học sinh có một máy tính bảng và một 
điện thoại di động. 

2) Mạng không dây phải đáp ứng các yêu cầu về mạng 
của học sinh để duyệt trang web, tải lên và tải xuống dữ 
liệu qua FTP hoặc Thunder, trò chơi trực tuyến, Zalo và 
video trực tuyến.

3) Tín hiệu không dây phải bao phủ hoàn toàn các 
phòng ngủ và hành lang và RSSI phải lớn hơn hoặc bằng 
-70 dBm. 

4) Băng thông cho một STA phải lớn hơn hoặc bằng 8 
Mbps và băng thông tối đa cho một STA duy nhất là 30 Mbps. 

5) Các AP cần được lắp đặt trên trần nhà.
3.2.3. Năng lực mạng
Lưu lượng tối đa của các ứng dụng quan trọng cho 

biết lưu lượng ứng dụng cần thiết cho một STA mới khi 
hiện đang có nhiều STA. Có hai chỉ số liên quan đến tổng 
lưu lượng truy cập: 1) Lưu lượng tối đa của các ứng dụng 
quan trọng, tùy thuộc vào hiệu suất mạng; 2) Năng lực 
thiết bị, tùy thuộc vào bản thân thiết bị.

- Hoạt động đồng thời: Trong quá trình thiết kế truy 
cập đa STA trên mạng WLAN, mỗi AP 802.11n hỗ trợ 20 STA 
đồng thời.

- Thông lượng: Thông lượng dịch vụ dữ liệu của mạng 
WLAN là một yếu tố quan trọng để thiết kế năng lực. Trong 
chế độ 802.11n, thông lượng đường lên hoặc đường xuống 
phải lớn hơn hoặc bằng 54 Mbps (không được mã hóa).

- Năng lực mạng: Ở chế độ 802.11n, tốc độ kết nối tối 
đa của mỗi AP là 300 Mbps; ở chế độ 802.11ac, tốc độ kết 
nối tối đa của mỗi AP là 1 Gbps.

3.2.4. Số lượng STA
Số lượng STA đồng thời (và kết hợp): Số lượng STA 

được thực hiện bởi một AP trong nhà trên một card vô 
tuyến duy nhất không được vượt quá 30 (64); số lượng STA 
được thực hiện bởi một AP gắn trên tường trên một card 
vô tuyến duy nhất không được vượt quá 5 (16).

Tỷ lệ kết hợp và đồng thời được xác định dựa trên môi 
trường tại chỗ. Tỷ lệ kết hợp và đồng thời được khuyến 
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nghị là 30% trong văn phòng, 100% trong KTX và 50% 
trong các phòng học hoặc phòng làm việc lớn.

3.2.5. Tỷ lệ mất gói tin và độ trễ
Tỷ lệ mất gói tin phải nhỏ hơn 3%; độ trễ phải nhỏ hơn 

50 ms.
3.3. Thiết kế phân bổ các điểm truy cập AP

Hình 3.1: Sơ đồ phân bổ AP - cường độ tín hiệu, tốc độ và kênh 
nhiễu (băng tần 5 Ghz)

Hình 3.1 cung cấp các sơ đồ mô phỏng thiết kế phân 
bổ các điểm truy cập AP của hệ thống mạng không dây 
thực nghiệm, với vị trí: từ tầng 4 đến tầng 15 của khu vực 
KTX triển khai (trên băng tần 5 Ghz).

3.4. Mô hình kết nối thiết bị của mạng không dây
Hình 3.2 mô tả hình trạng mạng của hệ thống mạng 

không dây thực nghiệm. Hệ thống bao gồm 1 Router 
(model CCR1016-12G của Mikrotik, rackmount 1U, 12 

cổng Gigabit Ethernet, CPU 16 lõi x1.2 GHz, bộ nhớ RAM 
2 GB, fastpath 17,8 mpps, thông lượng đạt đến 12 Gbit/s, 
RouterOS L6, PSU đôi), 1 Switch (model S1920-24GT4S 
FP/2GT của Ruijie, switch quản lý thông minh, 24 cổng 
10/100/1000BASE-T, 4 cổng SFP), 8 Switch (model RG-
ES126G-P-L của Ruijie, 24 cổng 10/100/1000BASE-T, 2 cổng 
SFP) và 147 AP (model AP710 của Ruijie, AP 802.11ac trong 
nhà, sóng đôi, băng tần kép, 2 spatial-stream, tỉ lệ truy cập 
lên tới 1.167 Gbps, 1 cổng uplink 10/100/1000BASE-T) [8]. 

Hình 3.2: Sơ đồ kết nối thiết bị của hệ thống mạng không dây

Hình 3.3: Số lượng và trạng thái hoạt động của các thiết bị AP

Hình 3.4: Số kênh phối và sử dụng 2.4 G và 5 G (A) - Tổng lưu lượng 
và số máy khách mà hệ thống đáp ứng (B) - Tổng số lượt máy khách 

chuyển vùng trong một tháng (C)
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4. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG MẠNG TRONG MÔI 
TRƯỜNG MẬT ĐỘ CAO

Hệ thống mạng không dây được triển khai trong một 
môi trường mật độ cao điển hình (KTX trường đại học). Kết 
quả đo lường trong nhiều tháng cho thấy khả năng của hệ 
thống khi đáp ứng tốt yêu cầu của số lượng lớn máy khách. 

* Đối với hệ thống và thiết bị: 
Thống kê cho thấy tỉ lệ điểm truy cập AP hoạt động 

ở mức rất cao trên tổng số 147 AP hiện có của hệ thống 
(Hình 3.3). Hình 3.4A thể hiện số lượng kênh của hai băng 
tần 2.4 Ghz và 5 Ghz. Tổng lưu lượng đáp ứng của hệ thống 
trong khoảng thời gian một tháng đạt trên 86 TB cho gần 
44.000 máy khách truy cập (Hình 3.4B). Hình 4.1 thể hiện 
tổng lưu lượng của uplink và downlink theo ngày.

* Đối với máy khách: 
Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.200 máy khách hoạt 

động (Hình 4.2A). Hình 4.2B cung cấp thông tin chi tiết hơn 
về mức độ máy khách hoạt động theo từng ngày (mức độ 
hoạt động được đánh giá dựa trên thời gian trực tuyến và 
lưu lượng truy cập). Có thể thấy, số lượng máy trạm hoạt 
động ở mức Rất cao (Extreme - thời gian trực tuyến trên 

8h/ngày và lưu lượng truy cập trên 10 MB) chiếm tỉ lệ một 
nửa trong tổng số gần 1.200 người dùng. Cũng theo thống 
kê, tổng cộng có trên 56.000 lượt máy khách thực hiện 
chuyển vùng trong một tháng (trên cả hai băng tần 2.4 
GHz và 5 GHz) ở Hình 3.4C. Các biểu đồ ở Hình 4.3 so sánh 
về trải nghiệm hệ thống mạng với băng tần 2.4 G và 5 G. 
Có thể thấy, trong khi băng tần 2.4 G đem lại trải nghiệm ở 
mức Tốt (Good) thì băng tần 5 G có chất lượng ở mức Xuất 
sắc (Excellent). 

* Chuyển vùng sóng không gián đoạn: 
Hệ thống mạng không dây được xây dựng với tính 

năng chuyển vùng không gián đoạn. Từ các thông số đo 
lường thu được (Hình 4.4), chuyển vùng không gián đoạn 
có thời gian chuyển vùng cực nhanh (thông số Delay - độ 
trễ dưới 0,5 ms, cao nhất 2 ms, gần như không có độ trễ), 
đồng thời, không có hiện tượng rớt gói tin (thông số Pkt 
Loss gần như bằng 0%) và đảm bảo cung cấp tín hiệu và 
băng thông ổn định cho máy khách trong môi trường có 
mật độ thiết bị lớn (thông số RSSI - cường độ tín hiệu ổn 
định, thông số Speed - tốc độ đường truyền cho cả Down/
Uplink ổn định và đạt mức gần như tối đa).

Hình 4.1: Tổng lưu lượng uplink và downlink theo ngày trong một tháng

Hình 4.2: Số lượng máy khách hoạt động theo ngày (A) - Mức độ máy khách hoạt động theo ngày

Hình 4.3: So sánh mức độ trải nghiệm với băng tần 2.4 G và 5 G
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Hình 4.4: Kết quả đo lường quá trình chuyển vùng không gián đoạn của máy khách

5. KẾT LUẬN
Các hệ thống mạng không dây hiện nay phải hỗ trợ 

kết nối cho hàng loạt ứng dụng và thiết bị di động hiện đại 
vốn yêu cầu vùng phủ sóng rộng, băng thông cao. Trong 
môi trường có mật độ cao như trường học hoặc doanh 
nghiệp, một lượng lớn người dùng cùng hoạt động trong 
vùng phủ sóng được đáp ứng bởi mỗi AP, truy cập vào hệ 
thống wifi  và yêu cầu băng thông đồng thời. Bài báo trình 
bày tổng quan về mạng không dây trong môi trường mật 
độ cao và phương pháp thiết kế hệ thống mạng không dây 
mật độ cao. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng và triển khai 
một hệ thống mạng không dây thực tế cho khu vực KTX 
trường đại học (một trường hợp điển hình của môi trường 
mật độ cao), tiến hành đánh giá hiệu năng của hệ thống 
WLAN, từ đó làm rõ hiệu quả của quá trình thiết kế mạng 
không dây nhằm đáp ứng yêu cầu của loại môi trường này. 
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TÓM TẮT: Bài báo giới thiệu về thuật toán dùng để 
cắt dữ liệu dao động đo được của hệ diesel-chân 
vịt tàu thủy. Bài báo cũng đã giới thiệu cấu trúc hệ 
diesel-chân vịt tàu thủy cùng các dạng tín hiệu dao 
động cơ bản của hệ. Ngoài ra, ảnh hưởng của tín 
hiệu ngưỡng trong việc xác định tốc độ động cơ dựa 
trên tín hiệu gửi về từ cảm biến tốc độ cũng được 
phân tích chi tiết. Dựa trên tín hiệu gửi về từ cảm biến 
tốc độ đã được xử lý, thuật toán cắt dữ liệu đã được 
xây dựng và thử nghiệm, kết quả cho thấy thuật toán 
được xây dựng chính xác và tin cậy. Thuật toán này 
có thể được sử dụng cho cả động cơ diesel 2 kỳ và 4 
kỳ cũng như các loại động cơ khác.

TỪ KHÓA: Hệ diesel-chân vịt, dao động, tín hiệu tốc 
độ, động cơ diesel.

ABSTRACT: This paper introduced a data cutting 
algorithm for vibration signal based on shaft speed 
signal of diesel-propeller system. It showed also 
some types of vibration generated by this structure. 
The influence of the trigger level in the determining 
engine speed based on speed signal was evaluated. 
Regarding the experimental results, the designed 
algorithm was accuracy and reliability. It can be used 
for both 2-stroke and 4-stroke diesel engines as well 
as other types of engine.

KEYWORDS: Diesel - propeller system, vibration, 
speed signal, diesel engine.

Nghiên cứu xây dựng thuật toán cắt dữ liệu đo 
phục vụ công tác đánh giá trạng thái hệ diesel-chân vịt
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Hệ diesel-chân vịt là hệ thống đặc biệt quan trọng đối 

với tàu thủy. Nó cung cấp năng lượng để dịch chuyển con 
tàu trên mặt nước. Đây là hệ thống có cấu trúc phức tạp 
và luôn được quan tâm bởi chủ tàu, các đăng kiểm và nhà 
máy sản xuất. Hệ thống này được kiểm tra đánh giá ngay 
sau khi được chế tạo xong và một cách định kỳ sau khi đưa 
vào sử dụng. Nếu hệ thống này gặp sự cố sẽ tiêu tốn một 
số tiền rất lớn để sửa chữa. Đặc biệt, khi hệ thống gặp sự cố 
không thể hoạt động khi đang hành trình trên biển sẽ gây 

ra hậu qua vô cùng lớn, không chỉ nguy hại tới toàn bộ con 
tàu, hàng hóa trên tàu mà còn ảnh hưởng tới tính mạng 
của toàn bộ thủy thủ đoàn. Do đó, việc đánh giá trạng thái 
của hệ diesel-chân vịt là rất cần thiết.

Hình 1.1: Cấu trúc chung hệ diesel - chân vịt
Để đánh giá trạng thái của hệ diesel-chân vịt có thể sử 

dụng rất nhiều phương pháp. Tuy nhiên, có một phương 
pháp được chỉ định bởi các hãng đăng kiểm đó là dựa trên 
tín hiệu dao động của hệ này. Các loại tín hiệu dao động 
của hệ này thường được khảo sát trên một chu kỳ hoặc 
nhiều chu kỳ làm việc của động cơ. Để đảm bảo tính chính 
xác và đồng bộ giữa các tín hiệu đo được thì các tín hiệu 
này thường được đo đồng bộ với tín hiệu vòng quay của 
trục. Do đó, để khảo sát được trạng thái của hệ trên một 
hoặc nhiều chu kỳ làm việc của động cơ thì ta phải cắt dữ 
liệu theo tín hiệu vòng quay. Thông thường, việc cắt dữ 
liệu này được thực hiện bằng cách thủ công, vừa không 
chính xác vừa tốn nhiều công sức. Vì vậy, việc xây dựng 
một thuật toán chuyên dụng để cắt dữ liệu theo một hoặc 
nhiều vòng quay là việc rất cần thiết.

1.2. Các loại tín hiệu dao động của hệ diesel-chân vịt
Nhìn chung, hệ diesel-chân vịt có cấu trúc và đặc tính 

làm việc tương đối phức tạp. Để xét tổng thể các dạng tín 
hiệu dao động của hệ này thì các nhà nghiên cứu thường 
xét trên hai phần tử cơ bản của hệ, gồm:

- Dao động của diesel lai;
- Dao động của trục [1].
Ngoài ra, dao động của hộp giảm tốc và các gối đỡ gần 

đây cũng được các nhà nghiên cứu quan tâm do có nhiều 
sự cố liên quan tới trạng thái của hệ trục. Đối với động cơ 
diesel lai, có rất nhiều loại tín hiệu dao động được các nhà 
nghiên cứu quan tâm, gồm:

- Dao động dọc trục tại đầu tự do của trục khuỷu (axial 
vibration). Tín hiệu này là tín hiệu bắt buộc phải kiểm tra 
theo yêu cầu của đăng kiểm đối với tất cả các con tàu trước 
khi hoàn thiện để hành trình trên biển. Việc đo để kiểm tra 
tín hiệu này được thực hiện bởi các chuyên gia và được 
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thực hiện trong chuyến thử biển đường dài sau khi tàu 
được chế tạo xong.

- Dao động của bánh đà: Đối với bánh đà, tín hiệu dao 
động được quan tâm đó là tín hiệu dao động về tốc độ 
vòng quay. 

- Dao động thân máy: Đây là tín hiệu bắt buộc phải 
kiểm tra theo yêu cầu của đăng kiểm khi tàu chạy thử biển 
đường dài. Dao động thân máy thường được đo theo 3 trục 
x, y và z. Tín hiệu đo theo yêu cầu của đăng kiểm thì được 
đo tại đầu máy và cuối máy ngay trên giá đỡ của động cơ. 
Tín hiệu này còn được quan tâm nhiều hơn bởi các nhà 
nghiên cứu đối với những động cơ có nhiều xi-lanh. Nhiều 
nhà nghiên cứu tiến hành đo và so sánh tín hiệu dao động 
thân máy ở từng xi-lanh để đánh giá các vấn đề kỹ thuật 
liên quan tới từng xi-lanh.

- Tín hiệu do các quá trình công tác của hệ xi-lanh - 
piston gây ra được đo trên thân của từng xi-lanh. Đối với 
cách đo này, thông tin về hành trình xi-lanh, các thời điểm 
cháy, sự ma sát của sơ-mi xi-lanh, áp lực khí bên trong xi-
lanh… sẽ được thu thập, phân tích và đánh giá. Tín hiệu 
này thường được đo theo trục y. Đối với trục x thì tùy theo 
sự bố trí các thiết bị phụ trợ của xi-lanh để lắp cảm biến 
cho phù hợp. Đối với trục z thì thường được đo trên đỉnh 
của xi-lanh. Đối với quá trình phun nhiên liệu, tín hiệu 
được đo trực tiếp trên các vòi phun nhiên liệu [2, 3].

Đối với trục, một số tín hiệu được quan tâm bởi các 
nhà nghiên cứu gồm:

- Tín hiệu tốc độ quay của trục: Tín hiệu này thường 
được dùng để xác định tốc độ thực tế khi kiểm tra giá trị 
của tín hiệu dao động. Ngoài ra, nó còn được dùng để cắt 
các tín hiệu dao động một cách đồng bộ.

- Tín hiệu xoắn trục: Đây là tín hiệu đặc biệt quan trọng 
và được yêu cầu bởi đăng kiểm. Tín hiệu này chủ yếu để 
khẳng định chất lượng của việc thi công lắp đặt hệ trục tại 
các nhà máy [4].

- Tín hiệu dao động dọc trục tại điểm nối giữa trục giữa 
và trục chân vịt.

- Tín hiệu dao động lắc ngang của trục. Tín hiệu này 
thường được đo ở điểm cuối của trục giữa.

Đối với các hệ diesel-chân vịt có lắp hộp giảm tốc. Ngoài 
các tín hiệu được kể trên, một số tín hiệu khác cũng được 
quan tâm bởi các đăng kiểm và các nhà nghiên cứu gồm:

- Tín hiệu dao động của trục phía trước và trục phía sau 
hộp giảm tốc;

- Tín hiệu dao động của hộp giảm tốc. Tín hiệu này 
thường là tín hiệu sóng năng lượng (Acoustic Emission - 
AE). Việc xác định tín hiệu này sẽ có thể đánh giá được tình 
trạng kỹ thuật của hộp giảm tốc.

2. XÂY DỰNG THUẬT TOÁN CẮT DỮ LIỆU
Động cơ diesel được sử dụng cho hệ diesel-chân vịt 

trên tàu thủy gồm cả hai loại là động cơ 4 kỳ và động cơ 2 
kỳ. Động cơ 4 kỳ thường dùng cho các con tàu cỡ nhỏ và 
yêu cầu tốc độ cao trong khi động cơ 2 kỳ thường được sử 
dụng cho các con tàu cỡ vừa và lớn với yêu cầu về tốc độ 
không cao.

2.1. Xây dựng tín hiệu tốc độ làm cơ sở để cắt dữ liệu

Đối với động cơ diesel, việc đánh giá trạng thái của 
động cơ thường dựa trên tín hiệu đo được của một hoặc 
một vài chu kỳ làm việc. Như vậy, đối với động cơ 4 kỳ thì 
dữ liệu thường được cắt dựa trên 2 vòng quay của trục 
khuỷu. Đối với động cơ 2 kỳ thì dữ liệu chỉ được cắt với 
1 vòng quay của trục khuỷu. Việc cắt dữ liệu này thường 
được sử dụng dựa trên tín hiệu từ cảm biến tốc độ gắn trên 
trục của động cơ.

Việc xác định xung được gửi từ các cảm biến tốc độ 
cũng cần phải được quan tâm chặt chẽ do môi trường tàu 
thủy có nhiều nhiễu tác động. Đối với các thiết bị đo tốc 
độ có đầu ra là tín hiệu xung vuông thì việc xác định các 
điểm xung là khá đơn giản. Tuy nhiên, đối với các thiết bị 
có tín hiệu ra dạng sóng hình sin thì việc xác định chính 
xác các xung là rất cần thiết. Lúc này, cần thiết phải có một 
“tín hiệu ngưỡng” để xác định đỉnh xung là xung thực hay 
nhiễu và phải chuyển đổi từ tín hiệu hình sin về tín hiệu 
xung vuông (Hình 2.1). Giá trị của tín hiệu ngưỡng này sẽ 
quyết định tới số lượng xung vuông thu được và cũng 
chính là tín hiệu tốc độ quay của trục. Sự ảnh hưởng của 
tín hiệu ngưỡng được mô tả trên Hình 2.2. Đối với các vi 
mạch điện tử thì việc hiệu chỉnh này không khó. Tuy nhiên, 
nếu xử lý bằng các phần mềm thì cần phải có thuật toán 
chuyển đổi phù hợp.

Hình 2.1: Chuyển đổi tín hiệu hình sin về tín hiệu xung vuông

Hình 2.2: Ảnh hưởng của tín hiệu ngưỡng tới tín hiệu xung tốc độ 
thu được

2.2. Thuật toán cắt dữ liệu
Thuật toán cắt dữ liệu đo theo tín hiệu vòng quay của 

trục được gửi về từ cảm biến tốc độ có cấu trúc tương đối 
phức tạp (Hình 2.3), bao gồm nhiều thuật toán cho các 
chương trình con. Trong số các chương trình con, chương 
trình cắt file theo các điều kiện đầu vào là quan trọng nhất 
(Hình 2.4 và Hình 3.1). Các điều kiện cắt file cơ bản gồm có 
số lượng kênh tín hiệu cần cắt, số lượng file trên mỗi kênh 
cần cắt và số vòng quay cần cắt của mỗi file. Thuật toán 
này được lập trình bởi phần mềm C# để kiểm tra tính đúng 
đắn của nó. Kết quả được trình bày ở phần tiếp theo.



131

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Số 08/2022

Hình 2.3: Thuật toán điều khiển chương trình chính

Hình 2.4: Thuật toán cắt file theo các yêu cầu
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3. KẾT QUẢ
Sau khi xây dựng chương trình cắt dữ liệu để kiểm chứng cho thuật toán xây dựng, tác giả đã thử nghiệm cắt bộ dữ 

liệu dao động đo được với 3 kênh đầu vào, mỗi kênh cắt 2 file dữ liệu, mỗi file dữ liệu được cắt với 3 vòng quay của trục. Kết 
quả được trình bày trên Hình 3.1.

Hình 3.1: Kết quả cắt dữ liệu

4. KẾT LUẬN
- Nghiên cứu đã xây dựng thành công thuật toán cắt 

dữ liệu đo để phục vụ công tác đánh giá trạng thái của hệ 
động cơ diesel-chân vịt. Kết quả thử nghiệm thuật toán 
cho thấy thuật toán được xây dựng hoạt động chính xác 
và tin cậy.

- Thuật toán này khi ứng dụng trong các nghiên cứu 
về trạng thái của hệ diesel-chân vịt cũng như các cấu trúc 
khác sẽ mang lại hiệu quả rất lớn, sẽ giúp các nhà nghiên 
cứu rút ngắn thời gian và công sức trong việc xử lý dữ liệu.

- Thuật toán có thể được ứng dụng trong các khâu tiền 
xử lý dữ liệu cho các hệ thống tự động chẩn đoán trạng 
thái của đối tượng. 
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Đại học Hàng hải Việt Nam trong Đề tài mã số DT21-22.113.
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TÓM TẮT: Hệ thống quản lý năng lượng ắc-quy là 
một thành phần quan trọng của điện nói chung và 
tàu thủy chạy điện nói riêng. Mục đích của hệ thống 
là đảm bảo hoạt động năng lượng ắc-quy an toàn và 
đáng tin cậy. Để duy trì sự an toàn và độ tin cậy trong 
quá trình làm việc của ắc-quy, việc giám sát trạng 
thái và đánh giá, kiểm soát dòng và cân bằng từng 
ắc-quy là các chức năng đã được thực hiện trong hệ 
thống. Là một sản phẩm điện hóa, ắc-quy sẽ hoạt 
động khác nhau trong các chức năng khác nhau và 
phụ thuộc vào điều kiện môi trường xung quanh. Sự 
không chắc chắn về hiệu suất của ắc-quy đặt ra một 
thách thức để thực hiện các chức năng đã kể trên. 
Bài báo giải quyết việc đánh giá trạng thái của ắc-
quy, bao gồm trạng thái sạc, tình trạng ắc-quy và 
trạng thái tuổi thọ.

TỪ KHÓA: Quản lý năng lượng ắc-quy, hệ thống BMS.

ABSTRACT: The battery energy management system 
(BMS) is an important component of electricity in 
general and electric ships in particular. The purpose 
of the system is to ensure safe and reliable battery 
operation. To maintain the safety and reliability of 
the battery during operation, status monitoring and 
evaluation, current control and balancing of each 
battery are functions that have been implemented 
in the system. As an electrochemical product, the 
battery will behave differently in different functions and 
depending on the ambient conditions. Uncertainty 
about battery performance poses a challenge to 
performing the aforementioned functions. This article 
deals with the assessment of the battery’s state, 
including the state of charge, the state of the battery 
and the state of life.

KEYWORDS: Battery energy management, BMS system.

Hệ thống quản lý năng lượng ắc-quy trên tàu lai dắt 
và tàu thủy cỡ nhỏ chạy điện

ª ThS. ĐẶNG ĐÌNH PHÚC; PGS. TS. VƯƠNG ĐỨC PHÚC; ThS. HỨA XUÂN LONG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Từ thiết bị điện tử cầm tay đến những tàu thủy chạy 

bằng điện, ắc-quy được sử dụng rộng rãi như một loại 
năng lượng chính nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào năng 
lượng hóa thạch vì đây là một loại năng lượng không tái 

tạo và có giới hạn tới một mức nào đó sẽ cạn kiệt. Việc thứ 
hai, nếu lạm dụng quá nhiều vào nguồn năng lượng hóa 
thạch sẽ gây ảnh hưởng xấu tới môi trường xung quanh, 
tác động xấu tới bầu khí quyển. Chính vì vậy, việc sử dụng 
một nguồn năng lượng mới, sạch cho những phương tiện 
tiêu thụ công suất lớn là một vấn đề cấp thiết đặt ra. Chính 
vì vậy, ngày nay, những con tàu lai dắt và tàu khách cỡ nhỏ 
chạy bằng điện đang ngày càng được nghiên cứu và ra đời 
ngày một nhiều.

Việc đảm bảo an toàn cho hệ thống năng lượng, cụ thể 
là hệ thống năng lượng ắc-quy được bố trí trên tàu thủy là 
một vấn đề quan trọng được đặt lên hàng đầu.

2. NỘI DUNG
2.1. Phương pháp luận để đánh giá năng lượng ắc-quy 

trong hệ thống quản lý năng lượng ắc-quy trên tàu thủy

Hình 2.1: Hình minh họa hệ thống quản lý ắc-quy
Việc đánh giá tình trạng ắc-quy là một trong những 

điểm quan trọng nhất liên kết trong hệ thống quản lý năng 
lượng ắc-quy và nó có tác động lớn đến hiệu suất làm việc 
của hệ thống. Mối quan tâm hàng đầu đối với đội ngũ khai 
thác tàu thủy chạy điện là tính an toàn và độ tin cậy của hệ 
thống điện trên tàu. Câu hỏi quan trọng nhất được đặt ra là 
năng lượng lưu trữ trong ắc-quy có bị hết giữa chừng trong 
quá trình khai thác tàu thủy? Những vấn đề này liên quan 
đến việc ước tính và dự đoán của hệ thống. Do đó, việc định 
lượng chính xác tình trạng ắc-quy đã trở thành một trong 
các nhiệm vụ quan trọng nhất đối với BMS. Trong phần này, 
các phương pháp mới nhất để ước tính trạng thái ắc-quy và 
dự đoán sẽ được xem xét.

2.2. Trạng thái sạc 
Trạng thái sạc (SOC) rất quan trọng, nhưng chúng ta 
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không thể đo lường được dựa trên các công nghệ cảm biến 
trên bo mạch hiện tại của hệ thống. Tỷ lệ dung lượng hiện 
tại cho đến công suất tối đa được biểu thị bằng công thức:

(1)
Trong đó:
i - Dòng sạc;
Cn - Dung lượng tối đa của ắc-quy.
SOC cho chúng ta biết lượng điện tích còn lại của ắc-

quy. Nó được sử dụng để xác định tầm hoạt động còn lại có 
thể hoạt động của con tàu, do các phản ứng hóa học vốn 
có của pin và tải bên ngoài, dung lượng tối đa của ắc-quy 
giảm dần theo thời gian. Tính không chắc chắn liên quan 
đến các yếu tố nêu trên sẽ dẫn đến các đặc tính suy giảm 
không tuyến tính, không cố định của ắc-quy.

Cách tiếp cận đơn giản nhất để ước tính SOC là đếm 
Coulomb, đặc trưng cho năng lượng trong pin ở Coulomb. 
Phương pháp này tính toán dung lượng của ắc-quy bằng 
cách tích hợp dòng điện chạy vào và ra khỏi ắc-quy theo 
thời gian. SOC có thể thu được bằng cách tham khảo hiệu 
chuẩn điểm khi sạc đầy. Tuy nhiên, điểm tham chiếu này 
(tức là điểm ban đầu) sẽ thay đổi do ắc-quy bị lão hóa theo 
thời gian và hiệu suất coulombic. Như vậy, điểm quy chiếu 
phải được bù khi hoạt động thực tế, các điều kiện và ước 
tính SOC nên được cập nhật dưới các điện áp đo khác nhau.

2.3. Tình trạng của ắc-quy
Tình trạng của ắc-quy (SOH) mô tả tình trạng vật lý của 

quy, không giống như SOC, SOH phản ánh tình trạng sức 
khỏe của pin và khả năng cung cấp hiệu suất được chỉ định 
so với pin mới. SOH trên tàu thủy chạy điện được sử dụng 
để mô tả khả năng khai thác trong một khoảng cách hoặc 
phạm vi cụ thể. SOH trên tàu thủy ứng dụng là một đặc tính 
của công suất được chỉ định, nhà sản xuất sử dụng phần 
trăm công suất danh nghĩa làm ngưỡng tình trạng của ắc-
quy. Khi công suất giảm xuống còn 80% so với công suất 
lúc đầu sau chu kỳ sạc-xả, nó được định nghĩa là ắc-quy đã 
bị lỗi. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã xác định các quy tắc 
khác nhau hoặc các chỉ số để định lượng SOH về đặc tính 
của pin, thiết bị thử nghiệm và các ứng dụng khác nhau.

Hình 2.2: Mô hình mạch Randles cho pin lithium-ion
(2)

(3)

(4)

Kết quả cũng chứng minh rằng, SampEn (sample 
entropy) có thể đóng vai trò là một chỉ báo của SOH. 

SampEn được biểu thị dưới dạng phương trình:

(5)

Trong đó:
- N - Tổng số điểm dữ liệu;
- m - Độ dài của các chuỗi được so sánh;
- r - Tham số dung sai; 
- Bm (r) - Giá trị trung bình của hai đoạn tín hiệu giống 

nhau được cấu tạo từ vector đầu vào với m điểm và Am 
tương tự với Bm (r) và sẽ phù hợp với m+1 điểm.

Tiếp theo, tình trạng vật lý R của ắc-quy, được mô tả 
bằng ba phần tử: N (tên), C (đặc tính) và V (giá trị của đặc 
tính). Thông qua dữ liệu, trọng lượng của mỗi đặc tính được 
định lượng và ước tính dựa trên dữ liệu thử nghiệm. Kết 
quả được xác thực và so sánh với phương pháp mạng nơ-
ron mở rộng:

(6)

3. HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG ẮC-QUY ĐƯỢC 
ĐỀ XUẤT

Điểm yếu của các BMS hiện tại được xác định thông 
qua việc xem xét toàn diện các các phương pháp tiếp cận. 
Để giải quyết những điểm yếu này, chúng tôi đề xuất một 
hệ thống BMS toàn diện và hoàn chỉnh nên chứa các thành 
phần được hiển thị trong Hình 3.1 bao gồm các chức năng 
cơ bản.

Hình 3.1: Các thành phần của BMS được đề xuất

3.1. Phần cứng (hardware)
Mạch an toàn từ lâu đã được sử dụng trong các BMS. 

Tuy nhiên, vì nhiều cảm biến hơn được sử dụng trong đề 
xuất BMS, các cải tiến trong thiết kế mạch an toàn hiện tại 
có thể được sử dụng, chẳng hạn như việc bổ sung báo động 
và kiểm soát chính xác để ngăn ngừa quá tải, quá mức và 
quá nhiệt. Hệ thống cảm biến bao gồm các cảm biến khác 
nhau để theo dõi và đo lường các thông số của ắc-quy bao 
gồm các tế bào điện áp, nhiệt độ ắc-quy và dòng sạc, xả. 
Một số nhà nghiên cứu đã đề xuất thông qua EIS để giám 
sát trở kháng bên trong. Tuy nhiên, cả hạn chế về không 
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gian và chi phí thiết bị cản trở tính khả thi của các phép 
đo này bên ngoài môi trường phòng thí nghiệm. Do đó, 
dòng điện, điện áp và nhiệt độ phải được đo để cải thiện 
khả năng theo dõi trạng thái trong các ứng dụng thực tế.

Thu thập dữ liệu (DAQ) và lưu trữ dữ liệu là những phần 
quan trọng để phần mềm trong BMS trên tàu thủy phân 
tích và xây dựng cơ sở dữ liệu để mô hình hóa hệ thống.

Kiểm soát dòng sạc là một hệ thống con quản lý 
giao thức quản lý dòng xả. Ắc-quy thường được sạc bằng 
phương pháp dòng điện không đổi/điện áp không đổi (CC/
CV) và do đó sẽ cần phải bao gồm và một galvanostat. Một 
biến trở cần thiết để giúp cân bằng các tế bào hoặc thực 
hiện nội các phép đo điện trở. Kiểm soát cân bằng ắc-quy 
vẫn là một tính năng thiết kế quan trọng, có chỗ cho cải 
tiến để cân bằng ắc-quy và ước tính tình trạng ắc-quy theo 
cách hiệu quả.

Hầu hết các hệ thống con trong BMS là các mô-đun 
độc lập và do đó, truyền dữ liệu xuyên suốt BMS bắt buộc. 
Giao tiếp thông qua CAN Bus là một cách chính để truyền 
dữ liệu trong BMS.

Một mô-đun để quản lý nhiệt là rất quan trọng vì sự 
khác biệt về nhiệt độ có ảnh hưởng đến sự mất cân bằng 
ắc-quy, độ tin cậy và hiệu suất. Do đó, Pesaran [39] chỉ ra 
rằng điều quan trọng là phải giảm chênh lệch nhiệt độ giữa 
các ô, phải được theo dõi và vận hành thích hợp với điều 
kiện nhiệt độ.

3.2. Phần mềm
Phần mềm của BMS là trung tâm của toàn bộ hệ thống 

vì nó kiểm soát tất cả phần cứng hoạt động và phân tích dữ 
liệu cảm biến để đưa ra quyết định và ước tính trạng thái. 
Kiểm soát chuyển đổi, giám sát tốc độ mẫu trong hệ thống 
cảm biến, điều khiển cân bằng tế bào ắc-quy và thậm chí cả 
mạch an toàn động thiết kế nên được xử lý bởi phần mềm 
của BMS. Hơn nữa, xử lý và phân tích dữ liệu trực tuyến là 
cần thiết để liên tục cập nhật và kiểm soát các chức năng 
của ắc-quy. Dữ liệu tự động đáng tin cậy và mạnh mẽ phân 
tích là yếu tố then chốt để thành công vì phân tích xác định 
ước tính trạng thái và phát hiện lỗi.

4. THỰC NGHIỆM
4.1. Ước tính công suất trong điều kiện tải thay đổi 

và nhiệt độ môi trường

Hình 4.1: Công suất phóng điện xen kẽ ở các tốc độ xả khác nhau 
với nhiệt độ khác nhau

Các mô hình suy giảm chất lượng pin dựa trên vật liệu 
cụ thể, điều kiện môi trường và chu kỳ sạc-xả. Trạng thái 
pin được ước tính khi phóng điện ở dòng điện không đổi 
và không đổi nhiệt độ. Hình 4.1 cho thấy hồ sơ năng lực đã 
được thử nghiệm theo hai tốc độ phóng điện và nhiệt độ 
khác nhau.

4.2. Ước tính công suất tối đa
Dung lượng tối đa của pin quyết định hiệu suất và tuổi 

thọ trong tương lai của pin. Các phương pháp ước tính hiện 
tại chủ yếu dựa trên thử nghiệm phóng điện toàn bộ. Năng 
lượng được tính bằng:

(7)
Dung lượng tối đa của pin quyết định hiệu suất và tuổi 

thọ trong tương lai của pin. Các phương pháp ước tính hiện 
tại chủ yếu dựa trên thử nghiệm phóng điện toàn bộ. Năng 
lượng trực tuyến được tính bằng cách: thời gian tích hợp 
càng lâu thì dung lượng càng cao, khi ắc-quy đã được xả 
hết ở dòng điện không đổi. Tuy nhiên, ắc-quy sẽ không 
phải lúc nào cũng được xả ở dòng xả liên tục và sẽ không 
bị cạn kiệt đến cắt điện áp mọi lúc. Hình 4.2 cho thấy một 
ắc-quy được xả ở các độ sâu phóng điện khác nhau. Các 
ắc-quy đã được sạc đầy, 4,2 V và ngừng phóng điện ở điện 
áp cắt ngẫu nhiên. Cái này mô phỏng hoạt động trong thực 
tế. Do đó, xác định cách đánh giá hiệu suất tối đa của một 
ắc-quy phóng điện cục bộ và tải dòng điện biến thể là một 
thách thức quan trọng.

Hình 4.2: Đường cong phóng điện một phần
Trong thực tế, pin cần giao tiếp với các mô-đun bên 

trong xe, bộ sạc và môi trường bên ngoài thông qua BMS.

4. KẾT LUẬN
Vì ắc-quy là nguồn năng lượng cốt lõi trong tàu lai dắt 

và tàu thủy chạy điện cỡ nhỏ, hiệu suất của chúng ảnh 
hưởng rất nhiều đến khả năng hoạt động của tàu thủy. Do 
đó, các nhà sản xuất đang tìm kiếm sự đột phá trong cả 
công nghệ ắc-quy và BMS. Các phản ứng hóa học trong ắc-
quy tùy thuộc vào điều kiện hoạt động, và do đó, sự xuống 
cấp của ắc-quy có thể khác nhau trong các môi trường khác 
nhau. Phát triển toàn diện và hoàn thiện các mối quan tâm 
chính của BMS đã được thảo luận trong bài báo này. Chúng 
bao gồm đánh giá trạng thái ắc-quy, cân bằng tế bào ắc-
quy, trong đó các phương pháp đánh giá tình trạng ắc-quy 
được xem là yếu tố quan trọng phát hành. Do đó, các công 
việc liên quan về SOC, SOH và SOL của ắc-quy đã được xem 
xét với các so sánh. Một khung BMS đã được đề xuất để 
giải quyết những khiếm khuyết của các BMS hiện tại trong 
nghiên cứu. Dựa trên công việc trước đó, những thách thức 
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cụ thể phải đối mặt với BMS và những thách thức có thể các 
giải pháp đã được trình bày như một nền tảng vững chắc 
cho các nghiên cứu trong tương lai cho việc áp dụng một 
nguồn năng lượng sạch vào khai thác và vận hành tàu biển 
chạy điện nói riêng và ngành Hàng hải nói chung.
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TÓM TẮT: Trong bài báo này, tác giả giới thiệu về 
một mô hình toán học của một nồi hơi tàu thủy đơn 
giản để thực hiện mô hình hóa trên Simulink. Cùng 
với mô hình này, tác giả thực hiện mô phỏng nồi hơi 
kết nối với PLC S7-1200 thực thông qua kết nối TCP/
IP. Trên cơ sở này, tạo điều kiện đánh giá các kết quả 
điều khiển từ PLC cho đối tượng nồi hơi tàu thủy.

TỪ KHÓA: Truyền thông TCP/IP, Simulink truyền 
thông PLC S7-1200, mô phỏng thời gian thực.

ABSTRACT: In this paper, the author introduces 
a mathematical model of a simple ship boiler to 
model on Simulink. Along with this model, the author 
simulates a boiler connected to a real PLC S7-
1200 via TCP/IP connection. On this basis, facilitate 
evaluation of control results from PLC for ship boilers.

KEYWORDS: TCP/IP communication, Simulink 
communication with PLC S7-1200, Realtim 
simulation.

Giải pháp mô phỏng nồi hơi tàu thủy cho PLC S7-1200 
điều khiển thông qua truyền thông TCP/IP

ª ThS. TRẦN TIẾN LƯƠNG; PGS. TS. HOÀNG XUÂN BÌNH
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nồi hơi là một thiết bị quan trọng trên tàu thủy, cùng 

với sự hiện đại hóa của các thiết bị điều khiển, các bộ điều 
khiển nồi hơi cơ khí hay các bộ điều khiển bằng mạch rơ-le 
dần được thay thế bởi các bộ điều khiển PLC. Việc thiết kế 
chương trình điều khiển cho PLC đều thực hiện dựa trên 
các tài nguyên có sẵn của công cụ lập trình. Các công cụ 
lập trình này cũng cung cấp cho PLC các chức năng mô 
phỏng các tín hiệu vào ra thông qua việc người thiết kế tự 
mình tác động trên mô phỏng. Tuy nhiên, việc mô phỏng 
này không phản ảnh được bản chất cũng như quá trình 
động học của các đối tượng trong thực tế. 

Mặt khác, các nồi hơi đã được nhiều công trình, nhiều 
tác giả đưa ra các mô hình toán học và mô phỏng chi tiết 
về toàn bộ hoạt động cũng như các quá trình động của 
của nồi hơi trên Matlab Simulink. Chính vì vậy, nếu có khả 
năng kết hợp các mô hình đã được mô phỏng một cách 
chính xác trên Simulink với các bộ điều khiển PLC sẽ tạo 
điều kiện tốt hơn cho việc thử nghiệm các chương trình 

điều khiển trong PLC, đặc biệt là cho một đối tượng phức 
tạp và cần tính an toàn cao như nồi hơi tàu thủy. Với việc 
mô phỏng trên một mô hình chi tiết, có thể cho phép các 
thuật toán PLC kiểm soát tốt nồi hơi, tối ưu hóa một số lợi 
ích cho hệ thống, chẳng hạn như độ vọt lố thấp, duy trì 
được áp suất ổn định hơn…

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một giải pháp 
mô phỏng đối tượng điều khiển cho PLC. Trong đó, mô 
hình mô phỏng được xây dựng trên Simulink để đáp 
ứng cho một PLC thực tế. Hay nói cách khác, mô hình mô 
phỏng cho phép triển khai thời gian thực cho một bộ điều 
khiển PLC thực tế.

Bài báo được tổ chức như sau: Trong phần 2, mô hình 
nồi hơi được mô tả trên Matlab Simulink. Trong phần 3 
triển khai kết nối mới Matlab qua giao tiếp TCP/IP được 
trình bày. Kết quả thí nghiệm và nhận xét được nêu trong 
Phần 4. Bài báo kết thúc với Kết luận.

2. MÔ HÌNH NỒI HƠI TÀU THỦY

Hình 2.1: Mô hình nồi hơi tàu thủy
Chúng ta hãy xem xét việc giám sát quá trình thí điểm 

theo sơ đồ trên Hình 2.1. Mô hình thử nghiệm được thiết 
kế bao gồm ba hệ thống: một hệ thống cấp nước cấp, một 
nồi hơi được làm nóng bằng điện trở, một hệ thống van 
hơi để lấy hơi ra khỏi nồi hơi.

Dòng nước cấp được điều khiển bởi bơm để duy trì mực 
nước không đổi bên trong bộ tạo hơi. Công suất nhiệt được 
xác định dựa trên áp suất tích lũy có sẵn trong nồi hơi. Hơi 
nước được lấy ra bởi ba van  V1, V2, V3 kết nối song song. 

2.1. Hệ thống cấp nước
Hệ thống này bao gồm một máy bơm, một đường ống 

và nồi hơi.
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Hình 2.2: Mô hình toán bơm cấp nước
Ban đầu bể chứa đầy nước ở nhiệt độ môi trường xung 

quanh, áp suất và nhiệt độ là độc lập. Áp suất ở đáy bình 
chỉ phụ thuộc vào thể tích hoặc khối lượng nước trong 
bình chứa.

Trong đó: PT, ρT, g, NT, VT, AT, mT - Áp suất, khối lượng 
riêng của nước, trọng lực, mực nước trong bể, thể tích của 
nước, tiết diện đáy của bể và khối lượng của nước.

Các dòng enthalpy đầu vào và đầu ra của bể chứa 
được biểu diễn dưới dạng hàm của nhiệt độ đầu vào Tin, 
enthalpy của bể chứa HAL, đạo hàm của lưu lượng khối 
lượng đầu vào và đầu ra:

Lưu lượng khối lượng nước cấp cho nồi hơi từ bơm  
hay lưu lượng ra của máy bơm được xác định là quan hệ 
giữa máy bơm và các đặc tính của đường ống theo phương 
trình sau:

Trong đó:
- ρAL = 1.000 kg/m3 - Khối lượng riêng của nước.
- KD(ZVAL) - Đặc tính phi tuyến lưu lượng của đường 

ống được xác định bằng thực nghiệm và phụ thuộc vào 
giá trị van VAL tại vị trí ZVAL. 

- b1 - Một biến điều khiển bật/tắt của bộ điều khiển 
dựa trên tham chiếu và mực nước thực tế bên trong lò hơi. 

2.2. Nồi hơi

Hình 2.3: Mô hình nồi hơi
Nồi hơi thuộc loại chất lỏng bão hòa tích lũy. Giả sử 

rằng nồi hơi không trao đổi nhiệt với môi trường, ta viết 
được phương trình năng lượng của nồi hơi được viết: 

HB - Tổng enthalpy của nồi hơi;
QTH - Năng lượng cung cấp cho nồi hơi thông qua điện 

trở nhiện;

HAL - Enthalpy của dòng nước cung cấp cho nồi hơi;
HV - Ethalpy của dòng hơi thoát ra khỏi nồi hơi.
Giả định rằng, chất lỏng trong lò hơi thoát ra là một 

hỗn hợp bão hòa, đồng nhất của hơi và chất lỏng ở áp 
suất nồi hơi PB, hỗn hợp được đặc trưng bởi chất lượng 
hơi X (phần khô) trong lò hơi. Khi đó, enthalpy của nồi 
hơi hB và thể tích nước vB của nồi hơi được xác định bởi 
phương trình:

Trong đó:
 hl và hv - Đại diện cho entanpi của nước và hơi nước 

bão hòa; vl và vv - Thể tích của nước và hơi nước trong nồi 
hơi. Tất cả đều là hàm nhiệt động lực học của áp suất.

Nhiệt độ TB được xác định theo quan hệ nhiệt động 
học TB = f(PB) như sau:

Trong đó:
 PB - Áp suất nồi hơi; V - Thể tích nồi hơi; n - Số mol chứa 

trong thể tích hơi của nồi hơi, TB - Nhiệt độ của nồi hơi.
2.3. Thoát hơi
Hơi nước được thoát ra khỏi nồi hơi theo sơ đồ sau:

Hình 2.4: Mô hình lấy hơi
Sự giãn nở của hơi nước được tạo ra được thực hiện 

bởi ba van kết nối song song. V1 là một van điều khiển 
bằng tay, V2 là van an toàn, được sử dụng để xả áp khi áp 
suất nồi hơi vượt quá ngưỡng cho phép. V3 là van cung 
cấp hơi cho các thiết bị sử dụng. Dòng chảy của chất lỏng 
chưa bão hòa qua ba van song song được cho như sau:

KV1(ZV1), KV2(ZV2), KV3(ZV3) - Các hệ số sụt áp trong van 
tương ứng, các hệ số này là hàm phi tuyến của vị trí z của 
nắp van. PC - Áp suất của thiết bị được nối tới các van này.

3. MÔ HÌNH ĐỐI TƯỢNG KẾT NỐI PLC QUA TRUYỀN 
THÔNG TCP/IP

Sau khi đã xây dựng được mô hình đối tượng trên 
Simulink, ta sẽ tiến hành kết nối mô hình này với PLC S7-
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1200 thực tế. Việc kết nối này dựa trên giao thức TCP/IP để 
truyền nhận dữ liệu giữa Simulink và PLC. Sơ đồ giao tiếp 
được mô tả như Hình 3.1. Cụ thể là, trên PLC S7-1200 với 
chương trình đã viết để điều khiển cho nồi hơi, ta thêm vào 
một hàm ngắt OB35 với chu kỳ ngắt được lựa chọn là 0,2s. 
Khối OB35 này sẽ thực hiện đọc các tín hiệu điều khiển từ 
PLC và truyền lên máy tính, đồng thời nhận các thông tin 
trên mô hình Simulink và gửi đến chương trình chính điều 
khiển nồi hơi.

Hình 3.1: Mô hình mô phỏng Simulink cho PLC S7-1200
* Khai báo truyền thông TCP/IP trên Simulink: 
Để thực hiện truyền thông trên Simulink, ta sử dụng 

hai khối hàm hỗ trợ là TCP/IP Client Send và TCP/IP Client 
Receive. Hai khối này sẽ thực hiện truyền các thông tin nồi 
hơi về bộ điều khiển PLC và nhận thông tin điều khiển từ 
PLC để đưa đến nồi hơi. Trong mô hình này, tác giả sử dụng 
truyền thông với PLC S7-1200 địa chỉ 192.168.0.1 với cổng 
truyền 5000.

Hình 3.2: Khai báo kết nối TCP/IP trên Matlab Simulink
* Khai báo truyền thông TCP/IP trên S7-1200: 
Đối với S7-1200, ta sử dụng hai khối hàm TRCV_C và 

TSEND_C trên phần mềm TIA để tạo kết nối. Trong đó, khai 
báo truyền thông được thực hiện tới thiết bị là Unspecified 
địa chỉ 192.168.0.100, thiết bị S7-1200 là server, cổng 
truyền 5000. 

Hình 3.3: Khai báo kết nối TCP/IP trên phần mềm TIA cho S7-1200

4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
Với mô hình toán đã xây dựng cho nồi hơi và kết nối 

mô hình với PLC S7-1200 qua truyền thông TCP/IP như 
Hình 4.1 và Hình 4.2. Có thể nhận thấy rằng, mô hình trên 
Simulink đã có khả năng liên kết tốt với thiết bị PLC thực 
qua truyền thông TCP/IP. Độ trễ truyền thông cao nhất 
trong khoảng 1s.

Hình 4.1: Kết quả điều khiển mức nước trong nồi hơi

Hình 4.2: Kết quả điều khiển áp suất trong nồi hơi
Các tín hiệu mức nước, nhiệt độ, áp suất nồi hơi được 

gửi tới PLC, thông qua chương trình PLC đưa ra các tín hiệu 
điều khiển bơm nước và công suất của trở sấy để điều 
khiển giữ mực nước và áp suất trong nồi hơi. 

5. KẾT LUẬN
Các tín hiệu điều khiển từ PLC S7-1200 gửi tới mô 

hình đã cho kết quả đáp ứng tốt trên mô hình mô phỏng 
Simulink. Điều này cho phép đánh giá dựa trên thời gian 
thực của thiết bị, cho phép thiết kế điều khiển PLC cho các 
đối tượng dựa trên nhận dạng thời gian thực, đặc biệt là 
các bộ điều khiển PID cho nồi hơi tàu thủy cũng như cho 
các đối tượng phức tạp khác.

Mô phỏng thời gian thực đối tượng trên Simulink cho 
phép ta thử nghiệm điều khiển các giải pháp điều khiển 
cho nồi hơi, đánh giá được mức độ tiêu hao năng lượng, 
tính toán điểm làm việc tối ưu của nồi hơi một cách nhanh 
chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí trước khi áp dụng vào 
thực tế.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
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TÓM TẮT: Bài báo trình bày phương pháp điều khiển 
hướng đẩy chân vịt bằng bộ điều khiển PD cho đối 
tượng là hệ thống đẩy bằng chân vịt đa phương áp 
dụng cho tàu mô hình thử nghiệm trong chế độ định 
vị động. Hệ thống chấp hành góc lái chân vịt đa 
phương được tích hợp hệ thống điều khiển bằng vi 
điều khiển với vi mạch điều khiển vị trí chuyên dụng 
LM629. Kết quả nghiên cứu hệ chấp hành góc lái 
chân vịt đa phương làm cơ sở thiết kế cho hệ thống 
điều khiển định vị động DP áp dụng trên tàu mô 
hình thử nghiệm. Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy khả 
năng áp dụng các thuật toán khác nhau cho hệ thống 
đẩy bằng chân vịt đa phương.

TỪ KHÓA: Định vị động, chân vịt đẩy đa phương, 
động cơ Servo, bộ điều khiển PID.

ABSTRACT: This paper, the method of controlling 
the propeller thrust direction by PID controller is 
presented for the object of the azimuth thruster 
propeller system applied to the experimental 
model ship in dynamic positioning mode. The 
azimuth thruster actuator system integrated with 
a microcontroller control system with a dedicated 
position control chip LM629. The results of the 
study of the azimuth thruster propeller driver angle 
actuation system serve as the design basis for the DP 
dynamic positioning control system applied on the 
experimental model ship. In addition, the results also 
show the possibility of applying different algorithms 
to the azimuth thruster propeller system. 

KEYWORDS: Dynamic positioning, azimuth thruster, 
DC Servo, PID.

Nghiên cứu hệ điều khiển vị trí cơ cấu chấp hành góc lái 
cho chân vịt đa phương bằng vi mạch LM629 
- động cơ điện DC Servo

ª TS. ĐÀO QUANG KHANH; ThS. HỨA XUÂN LONG; ThS. TỐNG LÂM TÙNG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việc nghiên cứu hệ thống điều khiển cho các tàu thủy 

sử dụng hệ chân vịt đa phương đã được nhiều nghiên cứu 
đề cập tới [1, 2, 3, 4, 5]. Kết quả của những nghiên cứu đó 
là trên cơ sở từ các hệ tàu thủy thực đã được áp dụng trong 
các nhà máy đóng tàu với hệ thống điều khiển và chấp 
hành hiện đại được phát triển bởi các nhà sản xuất lớn trên 
thế giới. Tuy nhiên, trong điều kiện nước ta hiện nay, việc 
tiếp cận các công nghệ điều khiển trên hệ thống tàu thủy 

hiện đại gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, xây dựng một mô hình 
tàu thủy thử nghiệm gần giống với tàu thủy thực để việc 
nghiên cứu phát triển các thuật toán điều khiển là một giải 
pháp phù hợp với điều kiện nghiên cứu hiện nay. Trong đó, 
hệ thống chấp hành lái chân vịt đa phương cho tàu thủy 
mô hình là một cơ cấu chấp hành quan trọng cần nghiên 
cứu và thiết kế sao cho gần giống với hệ thống chấp hành 
cho tàu thủy thực, làm cơ sở để các nghiên cứu tiếp theo 
như hệ thống định vị động DP cho tàu thủy mô hình. Vi 
vậy, nhóm tác giả đề xuất nghiên cứu hệ thống điều khiển 
chấp hành góc lái của chân vịt đa phương cho tàu thủy mô 
hình thử nghiệm. 

2. NỘI DUNG
2.1. Mô hình lực đẩy và mô-men quay trở trên tàu 

thủy sử dụng chân vịt đa phương
Với tàu thủy sử dụng chân vịt đẩy là chân vịt đa 

phương, nó di chuyển trong nước bởi tổng hợp các thành 
phần là lực đẩy của các chân vịt đa phương và mô-men 
quay trở của tàu [6, 7], hệ thống điều khiển định vị động 
cho tàu sẽ đưa ra lệnh điều khiển tổng các lực đẩy ngang 
trên trục X là ∑Ftx, tổng các lực đẩy dọc trên trục Y là ∑Fty và 
tổng các mô-men trở quanh trục z là ∑Mtz. Xét một hệ tàu 
tổng quát được cấu hình bởi n chân vịt đa phương, sinh ra 
các lực đẩy Fti (trong đó i = 1,2,…,n) và góc lái của chân vịt 
đa phương là αi, được thể hiện trong Hình 2.1. Nếu tàu di 
chuyển theo các trục X, Y và góc lái của tàu như thể hiện 
trong Hình 2.1 ta có các phương trình lực đẩy và mô-men 
quay trở của tàu như sau [6]:

           (1)
Theo [7], lực đẩy dọc thân tàu và lực đẩy ngang thân 

tàu phải thỏa mãn:

               (2)

Và mô-men quay trở thân tàu phải thỏa mãn: 
                (3)

Hình 2.1: Sơ đồ mô hình tàu sử dụng các chân vịt đẩy đa phương
Nhận xét: Từ (1), (2), (3), các giá trị lực đẩy ∑Ftx, ∑Ftyvà 
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mô-men quay trở thân tàu ∑Mtz ngoài việc phụ thuộc vào 
lực đẩy của các chân vịt còn phụ thuộc vào độ chính xác 
của các góc lái của n chân vịt đẩy đa phương αt1, αt2,  αt3, 
,..., αtn. Vì vậy, việc điều khiển chính xác góc lái của chân vịt 
đa phương là vấn đề cần phải giải quyết, đặc biệt khi áp 
dụng cho hệ thống định vị động. Trong phần 2.2, 2.3 bài 
báo đề cập đến phương pháp tổng hợp bộ điều khiển vị 
trí góc lái αtn .

2.2. Xây dựng bộ điều khiển cho động cơ chấp hành 
góc lái cho chân vịt đa phương

2.2.1. Cấu trúc của mô hình chân vịt đẩy đa phương
Trong hệ thống đẩy truyền thống, động cơ diesel lai 

chân vịt được nối với một trục (shaft), trục này qua ống 
trục (shaft tunnel) và ống lái (stern tube), kết nối với chân 
vịt ngoài thân tàu phía sau lái tàu. Hệ thống lái của mỗi hệ 
thống này là một bánh lái được đặt sau chân vịt. 

       a)                                                                               b)
Hình 2.2: a) - Mô hình chân vịt đẩy đa phương; b) - Cấu trúc hệ thống 

lái chân vịt đa phương
Đối với hệ thống chân vịt đẩy đa phương được sử dụng 

trên tàu là sự kết hợp giữa hệ thống đẩy và hệ thống lái 
thành một hệ thống. Hệ thống bao gồm một chân vịt được 
truyền động bởi một động cơ điện (Hình 2.2a), chân vịt này 
đặt trên bầu có thể xoay 3600 cũng được truyền động bằng 
động cơ điện như thể hiện trong Hình 2.2b.

2.2.2. Tổng hợp bộ điều khiển vị trí góc lái bằng động cơ 
điện cho chân vịt đa phương

* Thông số cơ điện DC Servo:
Với động cơ điện DC Servo, điều khiển bằng điện áp 

phần ứng, theo [8, 9], sơ đồ thay thế như Hình 2.3a. Trong 
đó: u  - Tín hiệu vào là điện áp đặt vào phần ứng (V); ω - Tín 
hiệu ra là vận tốc góc của động cơ (rad/s); R - Điện trở phần 
ứng (Ω); L - Điện cảm phần ứng (H); i  - Dòng điện phần 
ứng (A).

a)                                                                   b)
Hình 2.3: a) - Sơ đồ thay thế của động cơ DC; b) - Sơ đồ laplace của 

động cơ DC với đầu ra là góc φ
Bảng 2.1. Thông số của hệ thống và động cơ một chiều Yaskawa-

Minertia Motor

Động cơ DC - Minertia QM 
series – UGQMEM

Các thông số hệ thống

Công suất Pđm W 8,2 Hằng số thời gian 
bộ băm xung Tvo

s 0,00125

Điện áp Uđm V 26 Hằng số thời gian 
của bộ Encoder Tω

s 0,0015

Dòng điện Iđm A 0,66 Hệ số khuếch đại 
Encoder Kω

0,0238

Mô-men Mđm Nm 0,039 Hệ số bộ truyền 
lực Kr

0,067

Tốc độ quay n r/min 2000 Góc cần dịch 
chuyển

deg 90

Điện trở phần 
ứng Ra

Ω 12,5 Hằng số thời gian 
của bộ Encoder Tφ

0,003

Điện cảm 
phần ứng La

H 0,006 Hệ số mô-men 
động cơ Km

Nm/A 0,073

Mô-men 
quán tính JM

Kg.m2 4,4.10-6 Hệ số điện áp 
động cơ Ke

V/
rad/
sec

0,073

Hệ số ma sát 
nhớt B

Nm.s 0,59.10-

6

* Tổng hợp mạch vòng tốc độ:
Sơ đồ mạch vòng điều khiển tốc độ động cơ DC được 

thể hiện trong Hình 2.4, là sơ đồ mạch vòng điểu chỉnh tốc 
độ rút gọn được thể hiện trong Hình 2.5.

Hình 2.4: Sơ đồ mạch vòng điều chỉnh tốc độ

- Hàm truyền hệ hở:   (5)

Trong đó:            , với 

Áp dụng tiêu chuẩn tối ưu mô-đun [9]:                                                         
                       

(6)

Tổng hợp mạch vòng điều khiển bằng chuẩn tối ưu 
mô-đun ta có:

                                       (7)

- Từ (6) ta tính bộ điều chỉnh tốc độ Rω(s) như sau: 
  

                     , chọn Uωđ = 5 V  

- Với bộ băm áp một chiều:   

- Ta có: Tsω =Tω + 2.Tov, vì vậy, 

* Tổng hợp mạch vòng vị trí:
Tổng hợp mạch vòng vị trí cũng tương tự như tổng 

hợp mạch vòng tốc độ [9], ta dùng tiêu chuẩn tối ưu mô-
đun và hàm truyền đạt của mạch vòng tốc độ lấy là khâu 
bậc hai, bỏ qua các khâu bậc cao.

     (8)

Khi dùng chuẩn tối ưu mô-đun [9], viết gọn sơ đồ ta có 
mạch vòng điều chỉnh vị trí như trên Hình 2.5.

Hình 2.5: Sơ đồ mạch vòng điều chỉnh vị trí
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Nếu khi tổng hợp mạch vòng vị trí Rφ(s) dùng chuẩn 
tối ưu mô-đun, hàm truyền như sau:

                                                       (9)
                  
- Với góc lái là α, tỷ số truyền bánh răng là 18:1, khi đó: 

- Từ đó, ta xác định được tín hiệu đặt xấp xỉ tín hiệu 
phản hồi, tức là: 

- Áp dụng tiêu chuẩn tối ưu mô-đun, chọn τσ = Tφ ta có:
                                    

(10)

- Giả sử ta chọn góc lái dịch chuyển là α = 900, tỷ số 
truyền của hộp số là 18:1, khi đó ta tính được số vòng mà 
động cơ phải quay là: 

- Góc phải quay là: 

- Chọn Uφd = 5 V: 

- Hệ số khuếch đại truyền lực:   

2.3. Tích hợp hệ thống mô hình vật lý chân vịt đẩy 
đa phương

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết trong mục 2.2 và kết 
quả tổng hợp và tính toán các thông số mạch điều chỉnh 
vị trí bằng chuẩn mô-đun tối ưu, nhóm tác giả đề xuất mô 
hình nguyên lý điều khiển vị trí động cơ một chiều - chân 
vịt đa phương như trong Hình 2.6. 

Trong sơ đồ Hình 2.6 sử dụng vi mạch LM629 là vi xử lý 
chuyên dụng của hãng điện tử National đã tích hợp bộ PID 
số, nó dùng để điều khiển chuyển động của các loại động 
cơ DC servo và các cơ cấu servo khác có tín hiệu hồi tiếp 
trả về lệch pha 900.

 Hình 2.6: Sơ đồ mô phỏng điều khiển vị trí góc lái cho chân vịt đa phương

Hình 2.7: Sơ đồ cấu trúc bên trong, phương pháp kết nối với cầu 
công suất - động cơ DC Servo

Hệ thống được thiết kế mạch có nguyên lý ghép nối 
vi điều khiển AVR quản lý vi mạch LM629 và cầu công 
suất theo Hình 2.6, Hình 2.7. Sau đó, mạch nguyên lý được 
chuyển thành mạch in bằng phần mềm thiết kế mạch 
chuyên dụng Altium 2020, ta được board mạch điều khiển 
vị trí như trong Hình 2.8.

Hình 2.8: Mô hình hệ thống điều khiển truyền động lái cho chân vịt 
đa phương

Trên cơ sở các thông số của bộ PD được tính toán trong 
mục 2.2, nhóm tác giả tiến hành lập chương trình điều 
khiển cho board mạch, cài đặt thiết lập các thông số cho bộ 
PID số trong vi mạch LM629 và cho chạy thử nghiệm trên 
hệ thống thực được kết quả như thể hiện trong Hình 2.9.

Hình 2.9: Kết quả kiểm nghiệm hệ thống ở các góc lái α khác nhau: 
a) α = -450; b) α = -900;                c) α = -1350; d) α = +1350

Nhận xét: Kết quả kiểm nghiệm trong Hình 2.9 cho 
thấy, hệ thống đã chấp hành theo giá trị đặt góc lái của 
chân vịt đa phương ở các giá trị α = -450, -900, -1350, +1350. 
Từ kết quả thực nghiệm, nhóm tác giả đánh giá được các 
thông số của hệ thống điều khiển vị trí góc lái như sau: sai 
số vị trí Δφ = 0, sai lệch tĩnh δ% = 0, độ quá điều chỉnh σmax  
≈ 0, thời gian quá độ từ 0 đến 0,4s là hệ thống ổn định khi 
đạt đến vị trí góc lái yêu cầu. 

3. KẾT LUẬN
Bài toán điều khiển vị trí góc lái của chân vịt đa phương 

cho tàu thủy mô hình được thực nghiệm thành công với 
mô hình vật lý thực, đáp ứng được yêu cầu đặt ra là: chấp 
hành góc lái alpha của chân vịt đa phương chính xác khi có 
lệnh điều khiển (từ tay trang điều khiển của người lái hoặc 
từ hệ thống định vị động DP). Kết quả thực nghiệm cho 
thấy hệ thống phản ứng nhanh và chính xác khi có lệnh 
điều khiển. Việc điều khiển tự động góc lái alpha bám theo 
lệnh điều khiển làm tăng hiệu suất làm việc của hệ thống 
lái trên tàu thủy. Kết quả của bài báo là tiền đề để nghiên 
cứu mô phỏng, thiết kế điều khiển hệ thống định vị động 
trên tàu thủy.
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TÓM TẮT: Bài báo trình bày phương pháp thiết kế, 
xây dựng hệ thống báo cháy và chữa cháy mô phỏng 
trong không gian thực tế ảo, nhằm mục đích giảm 
thiệt hại về người và tài sản trong quá trình huấn 
luyện. Hệ thống mô phỏng được thiết kế bao gồm tủ 
điều khiển trung tâm, máy tính giáo viên và máy tính 
mô phỏng không gian. Học viên có khả năng tương 
tác với phần cứng và phần mềm sẽ giúp nâng cao 
trình độ chuyên môn và nghiệp vụ an ninh, an toàn 
hàng hải. Bên cạnh đó, xây dựng kết nối thành công 
giữa các thiết bị phần cứng HMI và phần mềm mô 
phỏng, vỉ báo cháy và một số thiết bị phục vụ cứu hộ 
cứu nạn trên biển. Thông qua đó, người vận hành có 
thể thao tác trực tiếp giống như trên tàu thật ngoài 
thực tế.

TỪ KHÓA: Mô phỏng chống cháy tàu, VR Unity 3D 
và chống cháy tàu thủy, thiết kế thực tế ảo tàu thủy.

ABSTRACT: This paper presents a method of 
designing and building a  fire alarm and fighting 
system in virtual reality, aiming to reduce damage to 
people and property during the training process. The 
simulation system is designed to include a control 
panel, a teacher computer, and a space simulation 
computer. students will interact with hardware and 
software, which will help improve their professional 
level and professionalism in maritime security and 
safety. In addition, building a successful connection 
between HMI hardware devices and simulation 
software, lifeboats, and some equipment for rescue 
at sea, through which evaluation cadets and officers 
before a real-life situation occurs.

KEYWORDS: Ship simulation, VR ship, Fire Alarm 
Ship, safety transportation.

Thiết kế hệ thống mô phỏng thực tế ảo báo cháy 
và chữa cháy tàu thủy

ª ThS. NGUYỄN THANH VÂN; PGS. TS. ĐINH ANH TUẤN; KS. NGUYỄN VĂN HÙNG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tai nạn cháy tàu chiếm một tỷ lệ lớn trong các thảm 

họa về hàng hải và có ý nghĩa sống còn đối với khả năng 
sống sót của tàu. Khi tàu gặp sự cố cháy nổ, ngoài trang 
thiết bị cứu hộ thì trình độ kỹ năng an toàn của thuyền viên 
là yếu tố quyết định. Trong những năm gần đây, trên thế 
giới và Việt Nam đã xảy ra những vụ hỏa hoạn trên tàu vô 

cùng nghiêm trọng. Tháng 10/2021, tàu MV Zim Kingston 
gắn cờ Malta vận chuyển 52 tấn xanthates đã bốc cháy và 
phát tán khí độc ra bên ngoài môi trường gây nguy hại cho 
sinh vật biển. Năm 2022, tàu container APL CAIRO quốc 
tịch Singapore đã bốc cháy ở vùng biển Vũng Tàu gây thiệt 
hại tài sản và con người. Do đó, để đảm bảo tính mạng 
thuyền viên và hàng hóa được an toàn khi hành trình trên 
biển đòi hỏi hệ thống báo và chữa cháy phải đảm bảo yêu 
cầu cao. Bên cạnh đó, kĩ năng ứng phó của thuyền viên để 
xử lý mọi tình huống phải thuần thục. Đáp ứng yêu cầu 
trên, học viên cần được trang bị kiến thức, trau dồi kĩ năng 
và kinh nghiệm, nghiệp vụ chuyên môn với các hệ thống 
mô phỏng chống cháy nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối 
trên biển, đồng thời xây dựng các hệ thống báo cháy, chữa 
cháy có chất lượng và có thể cập nhật liên tục mọi yêu cầu 
đặt ra [1].

  Hệ thống mô phỏng chống cháy được xây dựng dựa 
theo các tiêu chuẩn của Công ước STCW78 sửa đổi năm 
2010 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về khả năng cứu 
sinh, các tiêu chuẩn về an toàn nghề nghiệp, an ninh hàng 
hải. Ngoài ra, hệ thống bao gồm tủ điều khiển, máy tính 
mô phỏng và kính thực tế ảo. Qua đó, học viên được đào 
tạo trên các loại tàu khác nhau giúp nâng cao năng lực, kĩ 
năng khi hành trình trên biển.   

  Từ lý do trên, nhóm tác giả đề xuất tập trung xây dựng 
mô hình chống cháy trong không gian ảo kết hợp với phần 
cứng hệ thống báo cháy giúp đáp ứng yêu cầu huấn luyện 
và đào tạo học viên, sỹ quan có trình độ cao. Ngoài ra, khả 
năng làm chủ công nghệ để xây dựng hệ thống mô phỏng 
chống cháy là hết sức thực tế và đáp ứng được nhu cầu 
đào tạo thực tiễn hiện nay. 

Bài báo được chia bao gồm: Mục 2 lý thuyết cháy và 
thuật toán điều khiển. Mục 3 trình bày các bước thiết kế 
xây dựng đồ họa và thiết lập trong thực tế ảo. Mục 4 thực 
hiện mô phỏng chống cháy và cuối cùng là kết luận.

2. XÂY DỰNG LÝ THUYẾT CHÁY VÀ THUẬT TOÁN 
ĐIỀU KHIỂN TRONG HỆ THỐNG MÔ PHỎNG

2.1. Cơ sở lý thuyết về sự cháy
Bản chất của sự cháy là phản ứng oxy hóa khử nhiệt độ 

cao xảy ra giữa chất cháy được với oxy của không khí, quá 
trình kèm theo sự tỏa nhiệt và phát sáng, tập hợp các khí 
và các hạt chất lỏng sinh ra bởi các nguyên liệu trên sau khi 
phản ứng sẽ tạo ra khói màu. Khi quá trình cháy xảy ra thì 
đó chính là sự cháy của các khí hoặc thoát ra từ vật bị cháy 
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và không phải sự cháy của bản thân vật thể đó được thể 
hiện trong Hình 2.1.

Hình 2.1: Cấu trúc của đám cháy
Từ cấu trúc đám cháy, nhóm tác giả xây dựng 3 

phương pháp để mô phỏng: phương pháp công nghệ kết 
cấu, phương pháp hệ thống hạt và phương pháp mô hình 
vật lý. Đối với phương pháp công nghệ kết cấu mô phỏng 
ngọn lửa nhanh nhưng các dấu vết nhân tạo hiện rõ và 
không chuyển động trong mô phỏng. Tiếp theo, phương 
pháp hệ thống hạt có thể mô phỏng một số quá trình cháy, 
chi tiết đốt nhất định và không hoàn toàn giả lập lại ngọn 
lửa. Cuối cùng, phương pháp mô hình vật lý dựa trên tính 
chất vật lý, sự thay đổi chuyển động của ngọn lửa để mô tả 
thực tế quá trình cháy. Vì vậy, phương pháp này được tác 
giả sử dụng trong hệ thống mô phỏng. Để đơn giản hóa, 
nhóm tác giả tập trung nghiên cứu các yếu tố hình thành 
như kích thước, hình dạng, khói và số lượng hạt lửa. Tham 
số khí thải được xác định bằng tổng số lượng hạt lửa phát 
ra và phương sai đám cháy trên một diện tích. Do đó, số 
lượng hạt lửa được xác định trên mỗi diện tích được xác 
định trong công thức (1):

        (1)
Trong đó:
M() - Số lượng hạt lửa; Emission - Tham số khí thải; N() 

- Kích thước đám cháy khi bắt đầu; KV - Giá trị lệch hướng 
của đám cháy.

Tuy nhiên, kích thước đám cháy còn phụ thuộc vào 
kích thước hạt lửa và yếu tố bên ngoài như chất liệu cháy, 
yếu tố thời tiết như công thức (2):

                   (2)
Trong công thức (2), I() - Kích thước của hạt lửa; ES, KS - 

Giá trị kích thước ban đầu và lệch hướng ban đầu của hạt; 
YN - Giá trị nhiễu từ yếu tố môi trường [2].

Từ công thức (1), (2) hình thành lên kích thước đám 
cháy và kết hợp với thời gian cháy thể hiện trong công 
thức (3):

                     (3)
Trong đó: D() - Kích thước đám cháy; tS - Thời gian xảy 

ra cháy. Từ đây, nhóm tác giả xây dựng các đám cháy khác 
nhau với các thông số có thể thay đổi được thông qua các 

thuật toán khác nhau.
2.2. Xây dựng thuật toán xử lý dữ liệu mô phỏng
Hệ thống chống cháy xây dựng với nhiều thuật toán 

điều khiển khác nhau để mô phỏng toàn bộ tính năng 
trong thực tế. Một số thuật toán trọng tâm như thuật toán 
xử lý dữ liệu trong Hình 2.2.

Hình 2.2: Thuật toán xử lý dữ liệu
Trên Hình 2.2 thể hiện thuật toán dữ liệu được tác giả 

xây dựng. Ban đầu, chương trình khởi tạo và kiểm tra điều 
kiện nhận dữ liệu như địa chỉ IP, cổng Port mạng LAN. Tiếp 
theo, tiến hành nhận dữ liệu và so sánh, trong đó Xj là tín 
hiệu từ máy tính giáo viên, Yj là giá trị được thiết lập trong 
phần mềm. Sau khi đủ điều kiện máy tính sẽ chạy chức 
năng mô phỏng và so sánh giá trị Kj trong quá trình với 
Yj. Giá trị đầu vào và đầu ra khác nhau sẽ báo lỗi trên màn 
hình mô phỏng. Quá trình nhận dữ liệu này thông qua 
phương thức truyền thông TCP/IP với khả năng đảm bảo 
dữ liệu chính xác nhất giúp tăng độ tin cậy cho hệ thống.

2.3. Thuật toán xử lý và nhận diện trong thực tế ảo
Tiếp theo, nhóm tác giả xây dựng hệ thống trong 

không gian thực tế ảo với tương tác trực tiếp từ người 
dùng. Với các thiết bị kính VR hỗ trợ mô phỏng, nhóm tiến 
hành xây dựng thuật toán xử lý và nhận diện trong không 
gian như Hình 2.3.

Trong thuật toán Hình 2.3, kính VR được kết nối với 
máy tính mô phỏng và được kiểm tra trạng thái. Với mỗi 
nút trên tay điều khiển sẽ được gán các giá trị khác nhau 
để thực hiện nhiệm vụ riêng. Tiếp theo, phần mềm sẽ thực 
hiện lệnh so sánh các giá trị đầu vào Xvi với giá trị được lập 
trình Xdi nếu đúng sẽ thực hiện các thao tác cơ bản giống 
với con người, ngược lại hệ thống thông báo lỗi và kết thúc 
quá trình huấn luyện.
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Hình 2.3: Thuật toán chính trong thực tế ảo

3. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG HỆ THỐNG MÔ PHỎNG
3.1. Thiết kế phần cứng hệ mô phỏng
Nhóm tác giả xây dựng cấu trúc phần cứng hệ thống 

mô phỏng bao gồm màn hình cảm ứng HMI và vỉ báo cháy.
Tủ báo cháy bao gồm 1 màn hình cảm ứng HMI và vỉ 

báo cháy. Trong đó, màn hình HMI Delta DOP Soft B4.07 có 
chức năng là bộ điều khiển trung tâm để giao tiếp giữa vỉ 
báo cháy và phần mềm mô phỏng. Trên màn hình thể hiện 
giao diện các vị trí lắp đặt cảm biến trên tàu. Từ đó, thuyền 
viên dễ dàng quan sát xác định vị trí xảy ra cháy. Ngoài 
ra, màn hình còn thiết kế thêm các tính năng như lịch sử 
báo động, ngày giờ xảy ra báo động và giao diện kiểm tra 
chức năng của hệ thống định kì. Tiếp theo, nhóm tác giả 
sử dụng vỉ báo cháy bao gồm 8 zones đầu vào tương ứng 
với 8 đầu ra. Mỗi zone sẽ được kết nối với cảm biến khói 
hoặc cảm biến nhiệt, nút ấn trong trường hợp xảy ra cháy 
nổ các đầu vào của vỉ báo cháy sẽ nhận giá trị, nếu vượt 

ngưỡng báo động hệ thống sẽ 
thông báo bằng còi, đèn. Đồng 
thời, đưa tín hiệu hiển thị lên 
màn hình và đầu ra của vỉ giúp 
người vận hành dễ dàng quan 
sát và xử lý [3]. 

Hình 3.1 bao gồm tủ báo 
cháy với màn hình cảm ứng 
HMI. Ngoài ra, nhóm tác giả 
đưa ra bên ngoài với 4 zones để 
thử nghiệm cháy ở các khu vực 
trên tàu khác nhau. Khi có cháy, 
tín hiệu sẽ đưa ra đèn và còi để 
cảnh báo vị trí cháy.

3.2. Xây dựng giao tiếp thực tế ảo VR
 Hiện nay, các thiết bị mô phỏng không gian ảo ngày 

càng được ứng dụng trong huấn luyện và đào tạo. Nhóm 
tác giả sử dụng kính thực tế ảo VR Oculus Rift trên Hình 3.2 
với cấu hình mạnh giúp mô phỏng chất lượng tốt nhất. 

Hình 3.2: Phần cứng kính Oculus Rift
Chức năng của 2 tay cầm được thiết lập như Bảng 3.1 

với các chức năng khác nhau:
Bảng 3.1. Thông số cài đặt cho tay điều khiển

STT Nút chức năng Hai bàn tay trái, phải

1  Phím A,B Nhảy qua vật cản

2  Nút D,E Đẩy, ấn chạm đối tượng

3  Nút G Va chạm hai chân

4  Nút H Cầm, nắm vật thể
  

Xuất phát từ thuật toán xử lý và nhận diện mục 2.3, 
nhóm tác giả chuyển đổi và xây dựng chương trình điều 
khiển trên nền tảng Unity với ngôn ngữ lập trình C# như sau:

- ArmAnimator.cs: Được dùng để giả lập chức năng 
của cánh tay;

- HeadAnimator.cs: Thiết lập đầu nhân vật;
- LegAnimator.cs: Được hoạt động giống như chân người.
Để có thể tương các với đối tượng trong không gian 

xung quanh, nhóm tác giả xây dựng các va chạm giữa các 
bộ phận với các vật thể giống thực tế nhất [4].

- HumanoidCollisionHandler.cs: Tương tác giữa tay đối 
tượng và vật thể;

- FootPhysics.cs: Thiết lập lực vật lý với chân.
Sau khi lập trình, nhóm tác giả đã nhúng các code lệnh 

vào đối tượng nhân vật.
Trên Hình 3.3 thể hiện các vị trí điều khiển, các đường 

thẳng giống như xương người. Để nhân vật hoạt động, 
nhóm tác giả điều khiển các thông số đã được gán vào đối 
tượng. Ngoài ra, xung quanh kính sẽ bao gồm các camera 
để quét môi trường xung quanh, từ đó tác giả xây dựng 
được không gian mô phỏng. 

Hình 3.3: Mô hình người trong không gian VR
3.3. Xây dựng hiệu ứng đám cháy
Để đám cháy mô phỏng giống thực tế, nhóm tác giả 

đã tạo ra các hiệu ứng mô phỏng giống mục 2.1. Từ công 
thức (1), (2) và (3) được chuyển đổi đưa vào các tập lệnh Hình 3.1: Tủ báo cháy
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cho từng mô-đun và thêm vào đối tượng.
- FireChange.cs: Được điều chỉnh thông qua thời gian 

cháy, vật liệu cháy;
- FireParticle.cs: Thay đổi các hiệu ứng cháy, khói và độ 

bao phủ;
- FireSound.cs: Tạo ra các âm thanh phụ thuộc vào kích 

thước đám cháy;
- FireCollision.cs: Giúp tương tác khi có các thiết bị 

chữa cháy.
Tiếp theo, nhóm tác giả thêm các đoạn code vào đối 

tượng mô phỏng đám cháy để tạo ra các hiệu ứng sát thực 
tế nhất. Khi xảy ra cháy tại các vị trí khác nhau, đám cháy 
sẽ xuất hiện và hình thành dựa theo các yếu tố có sẵn và 
nhiều tùy thuộc môi trường mô phỏng là loại tàu nào như 
Hình 3.4. 

Hình 3.4: Đám cháy trong mô phỏng
Tiếp theo, nhóm tác giả xây dựng các đám khói, hướng 

khói phụ thuộc vào vị trí cháy. Với mỗi vị trí sẽ có các yếu tố 
ảnh hưởng khác nhau như thời tiết, điều kiện môi trường 
như Hình 3.5.

Hình 3.5: Mô phỏng khói 
Ngoài ra, khi xảy ra hỏa hoạn, hệ thống chữa cháy 

được kích hoạt và kịp thời dập tắt đám cháy. Để mô phỏng 
tính năng này, nhóm tác giả tạo ra các hạt nước với tốc độ, 
hình dạng và hướng khác nhau như Hình 3.6.

- WaterFall.cs: Thực hiện chức năng điều chỉnh tốc độ, 
hướng nước, mức nước.

Khi hệ thống chữa cháy kích hoạt, tùy thuộc vào mức 
nước, nhóm tác giả đã xây dựng tương tác giữa đám cháy 
và dòng nước để có thể dập tắt được đám cháy.

Hình 3.6: Hiệu ứng tia nước

4. CHẠY THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG 
Sau khi thiết kế xong giao diện điều khiển, phần cứng 

hệ thống báo cháy và phần mềm mô phỏng trong không 

gian ảo, nhóm tác giả tiến hành thử nghiệm hệ thống 
trong phòng thí nghiệm mô phỏng. 

Vỉ báo cháy được kết nối với màn hình cảm ứng HMI, 
nhóm tác giả tiến hành thử nghiệm cháy giả với 2 loại cảm 
biến khói và cảm biến nhiệt ở bất kì vị trí trên tàu.

Hình 4.1: Phần cứng hệ thống mô phỏng
Khi đó, trên màn hình cảm ứng xuất hiện đèn màu đỏ 

nhấp nháy chỉ vị trí phòng máy, đồng thời đèn đỏ trên tủ 
sáng báo hệ thống chữa cháy đã hoạt động. Tiếp theo, 
nhóm tác giả tiến hành mô phỏng trong không gian ảo. 
Khi có tín hiệu cháy xuất hiện, máy tính mô phỏng nhận 
tín hiệu và hiển thị đúng khu vực cháy.

Nhóm tác giả thử nghiệm với khoang máy khi gặp sự 
cố dẫn đến hỏa hoạn, cảm biến khói và cảm biến nhiệt lắp 
tại đó và kết nối đến Zone 1. Đèn báo khu vực buồng máy 
cháy sáng nhấp nháy trên tủ điều khiển, còi kêu. Từ đó, tín 
hiệu xử lý và đưa vào phần mềm mô phỏng như Hình 4.2.

Hình 4.2: Khoang máy xảy ra hỏa hoạn
Để người vận hành có cái nhìn trực quan, nhóm tác giả 

thử nghiệm với kính thực tế ảo VR. Học viên sẽ đeo kính 
thực tế ảo và tay điều khiển để thao tác với các thiết bị 
chữa cháy trên tàu giống với thực tế được thể hiện trong 
Hình 4.3.

Hình 4.3: Kết hợp kính VR trong mô phỏng
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Trên Hình 4.3 thể hiện học viên đang thao tác với hệ 
thống mô phỏng. Học viên có thể thao tác bằng tay thông 
qua tay điều khiển và kính thực tế ảo. Kính sẽ quét không 
gian bên ngoài và tiến hành xây dựng không gian trong 
mô phỏng. Đối với không gian hẹp, hệ thống tự động kết 
thúc mô phỏng và gửi tín hiệu về máy tính giáo viên. Qua 
đó, quá trình tương tác giữa con người với hệ thống dễ 
dàng hơn.

Nhóm tác giả thử nghiệm tình huống khi có cháy xảy 
ra, thuyền viên sẽ tiến hành mặc áo chống cháy và tìm đến 
khu vực xảy ra cháy để tiến hành dập lửa. Quần áo và thiết 
bị phù hợp với tính chất của hoạt động cứu hỏa. Thời gian 
và trình tự các hoạt động riêng rẽ phù hợp với hoàn cảnh 
và tình trạng mô phỏng sẵn có. Thuyền viên phải sử dụng 
được các thiết bị cơ động để dập tắt các đám cháy như 
chập điện, cháy dầu, cháy proban. Tại mỗi thao tác đúng, 
nhóm tác giả sẽ lập trình để đưa ra kết quả cho quá trình 
huấn luyện đánh giá học viên. Kết quả mô phỏng quá trình 
mặc áo bảo hộ và mang bình chữa cháy đến khu vực cháy 
như Hình 4.4.

Hình 4.4: Mô phỏng quần áo bảo hộ chống cháy
Từ quá trình thử nghiệm, nhóm tác giả đã so sánh và 

đánh giá chức năng hệ thống mô phỏng so với một số 
hãng trên thế giới, kết quả được thể hiện trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1. Đánh giá chức năng hệ thống 

STT Chức năng
Tham số

Transas Hệ mô phỏng

1  Mô phỏng tàu 100% 90%

2
 Mô phỏng đám 

cháy
100%

85%

3
 Mô phỏng hiệu 

ứng cháy
100% 95%

4
Mô phỏng hiệu 

ứng nước
100% 78%

5
Mô phỏng thực 

tế ảo
100%

90%

6
Mô phỏng quá 

trình trang bị quần 
áo bảo hộ

100% 80%

Kết quả so sánh trong Bảng 4.1, nhóm tác giả nhận 
thấy hệ thống đã đáp ứng cơ bản các yêu cầu trong huấn 
luyện báo cháy và chữa cháy trên tàu thủy và đảm bảo yêu 
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Người phản biện: PGS. TS. Trần Anh Dũng
     TS. Nguyễn Hữu Quyền

cầu huấn luyện, đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong ngành 
Hàng hải.

5. KẾT LUẬN 
Hệ thống mô phỏng báo cháy, chữa cháy đã bước đầu 

xây dựng thành công mô hình tàu, các thiết bị chữa cháy. 
Chất lượng hệ thống đạt trên 85% so với các hệ thống trên 
thế giới nhưng giảm đáng kể về giá thành. Mô phỏng các 
hiệu ứng, thuật toán điều khiển và giao tiếp giữa phần 
cứng tủ báo cháy, phần mềm mô phỏng và kính thực tế ảo, 
qua đó giúp nâng cao quá trình huấn luyện nhằm đảm bảo 
chất lượng đào tạo cũng như hạn chế rủi ro trên thực tế.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
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TÓM TẮT: Trên tàu thủy, hệ thống lái là một trong 
những hệ thống quan trọng nhất, trong khi hoạt động 
thì ở chế độ tự động được sử dụng nhiều nhất và 
đóng vai trò quan trọng cho con tàu hành trình an 
toàn, tăng tính kinh tế. Bài báo tổng hợp các bộ điều 
khiển đã và đang được sử dụng trong hệ thống lái, 
từ đó đề xuất bộ điều khiển có chất lượng hơn so với 
các bộ điều khiển đang được sử dụng để điều khiển 
bánh lái quay góc phù hợp nhất.

TỪ KHÓA: Hệ thống lái tàu thủy, hệ thống lái thích 
nghi, hệ thống lái mờ, điều khiển PID.

ABSTRACT: On a ship, the steering system is one of 
the most important systems, while in operation, the 
AUTO mode is used the most and plays an important 
role in the safety, increasing the economy of the ship. 
The article summarizes the controllers that have been 
and are being used in the steering system, thereby 
proposing a controller with better quality than those 
being used to control the rudder to move at the most 
suitable angle.

KEYWORDS: Steering gear system, ADPT marine 
autopilot, fuzzy autopilot, PID controller.

Tổng hợp các hệ thống điều khiển 
trong hệ thống lái tự động tàu thủy

ª PGS. TS. VƯƠNG ĐỨC PHÚC; ThS. ĐỖ VĂN A; ThS. TRƯƠNG CÔNG MỸ
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hệ thống lái tự động sử dụng bộ điều khiển PID [1] 

(tỷ lệ, tích phân và đạo hàm) đã được sử dụng trong nhiều 
năm do tính đơn giản, độ tin cậy và chi phí thấp. Hệ này 
có nhược điểm là khi điều kiện thời tiết thay đổi thì người 
dùng cũng phải thay đổi các tham số sao cho phù hợp, 
nhưng việc này là không đơn giản và khó chọn được tham 
số tối ưu dẫn tới tăng chi phí trong hải trình dài. 

Hình 1.1: Mô hình hệ thống điều khiển PID

Hình 1.2: Mô hình hệ thống điều khiển mờ
Với sự gia tăng lớn của chi phí nhiên liệu thế giới vào 

đầu những năm 70 đã dẫn đến việc phát triển và áp dụng 
các phương pháp điều khiển tiên tiến hơn để đáp ứng nhu 
cầu cấp thiết nhằm giảm thiểu chi phí vận tải. Hệ thống lái 
tự động dựa trên các phương pháp thích ứng sử dụng mô 
hình mẫu và tự điều chỉnh [2-4]; kết hợp các thuộc tính của 
điều khiển thích nghi và tối ưu [5]. Tuy nhiên, rất ít thiết kế 
có kết quả được triển khai trên thực tế, khiến nhiều nhà 
nghiên cứu phải cân nhắc việc sử dụng các mô hình thông 
minh như logic mờ và mạng nơ-ron nhân tạo. Về mặt này, 
logic mờ [6], với nguồn gốc từ suy luận của con người được 
coi là cách tiếp cận thích hợp nhất có tiềm năng tái tạo 
những người điều khiển tàu có nhiều kinh nghiệm, từ đó 
tạo ra một bộ điều khiển có chất lượng tốt do hệ thống lái 
là đối tượng phi tuyến, không có mô hình toán học chính 
xác. Qua phân tích đánh giá, tổng hợp, nhóm tác giả thấy 
hệ thống lái sử dụng logic mờ có nhiều ưu điểm và mang 
lại chất lượng điều khiển tốt hơn.

2. MÔ HÌNH BỘ ĐIỀU KHIỂN

Hình 2.1: Mô hình hệ thống điều khiển mờ - nơ-ron 
2.1. Cấu trúc hệ thống
Cấu trúc hệ thống lái tự động sử dụng bộ PID truyền 

thống được chỉ ra ở Hình 1.1. Hình 1.2 chỉ ra mô hình hệ 
thống điều khiển mờ thuần túy. 



150

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Số 08/2022

Hình 2.2: Mô hình hệ thống điều khiển mờ kết hợp mô hình tham chiếu
Hình 2.1 và 2.2 là sự phát triển của mô hình mờ lai 

(kết hợp mờ với mô hình mẫu, hay kết hợp mờ với mạng 
nơ-ron nhân tạo. Hệ thống lái thích nghi cũng được các 
chuyên gia thiết kế và khi thiết kế các hệ thống điều khiển 
thích nghi phải đặc biệt chú ý vấn đề về hội tụ và tính bền 
vững. Tiêu chuẩn ổn định Lyapunov thường được sử dụng 
để tìm các luật điều khiển thích nghi và độ hội tụ. Điển 
hình cho hệ thống lái thích nghi đang sử dụng dưới tàu đó 
là hệ thống lái PR-6000-E.

2.2. Mô hình toán tàu thủy 
Mô hình của một phương tiện hàng hải được Fossen 

[7] trình bày và được mô tả trong một hệ tọa độ 6 bậc tự 
do. Do chuyển động của con tàu trong một mặt phẳng 
nằm ngang, mô hình 6 bậc tự do được đơn giản hóa và 
giảm xuống còn 3 bậc tự do bao gồm tiến lùi, lắc dọc và 
quay trái phải. Vị trí và hướng đi của tàu trong hệ tọa độ 
tuyệt đối được biểu diễn dưới dạng vector. Trong nghiên 
cứu này, tàu là tàu hàng, có bánh lái thông thường, gắn 
phía đuôi. Bánh lái là một bề mặt nâng ở dạng tấm phẳng 
hoặc có tiết diện là profil có phần bù và được đặt sau chân 
vịt. Khi bẻ lái sẽ tạo ra lực giúp tàu chuyển hướng sang trái, 
phải. Trên hệ thống đó, α là hướng thực tế của con tàu lấy 
từ la bàn, β là góc bẻ của bánh lái, thì hàm truyền của con 
tàu được xác định theo:

     
(1)

Nếu bỏ qua các nhiễu loạn thì hàm truyền đạt dạng 
tổng của tàu được tính theo công thức (2) hoặc dạng tích 
theo công thức (3), trong đó k là hệ số hàm truyền đạt, T là 
các hằng số thời gian:

       
     (2)

          

  (3)

Khi tàu chuyển động, khu vực dòng chảy bình thường 
và có ảnh hưởng của các nhiễu loạn thì hàm truyền có thể 
được xác định theo (4):

         (4)

3. MÔ PHỎNG HỆ THỐNG
3.1. Thiết kế bộ điều khiển mờ (FLC)
Bộ điều khiển cần tạo ra tín hiệu β để giữ cho tàu đi 

đúng hướng. Dựa trên tín hiệu đầu vào là sai lệch e giữa 
hướng đi thực  α và hướng đi đặt  α0 và vi phân sai lệch de/
dt cho bộ điều khiển mờ. Đầu ra của bộ điều khiển sẽ quyết 
định tạo ra là góc bánh lái lệnh tuyệt đối.

Theo Hình 1.2 và Hình 2.2, bộ điều khiển mờ có tín hiệu 
vào là e, de/dt có biến ngôn ngữ được chọn như sau:

e = {NB, NM, NS, ZE, PS, PM, PB};
de/dt = {NB, NM, NS, ZE, PS, PM, PB}.
Trong đó: NB - Âm lớn; NM - Âm trung bình; NS - Âm 

nhỏ; ZE - Không; PS - Dương nhỏ; PM - Dương trung bình; 
PB - Dương lớn. Về giá trị khi thực hiện ở chế độ lái tự động, 
nếu sai số lớn hơn 10 độ thì hệ thống thường phát ra tín 
hiệu cảnh báo và coi đó là sai số lớn. Như vậy, NB là -10 độ, 
PB là +10 độ.

Tương tự, đầu ra của bộ điều khiển là β có biến ngôn 
ngữ được chọn như sau:

β = {NB, NM, NS, ZE, PS, PM, PB}.
Về giá trị để hệ thống đáp ứng nhanh ta chọn NB là -35 

độ, PB là +35 độ. Ở đây, biến ngôn ngữ được chọn là 7 giúp 
cho chất lượng điều khiển tăng, nhưng làm cho hệ phức 
tạp và đòi hỏi cấu hình cứng cao hơn. 

Bảng 3.1. Luật hợp thành bộ điều khiển mờ

Luật điều khiển được chọn theo Bảng 3.1, phương 
pháp giải mờ trọng tâm với thiết bị hợp thành là MAX-MIN.

3.2. Xây dựng mô hình trên Matlab Simulink
Hệ thống tổng thể được xây dựng trên Simulink được 

thể hiện trên Hình 3.1. Hình 3.2 - 3.4 là các mô hình con 
tương ứng. Trong bài báo này, nhóm tác giả tập trung 
phân tích kết quả mô phỏng con tàu theo hệ thống điều 
khiển Hình 1.1 và Hình 2.2 (mờ lai). 

Hình 3.1: Mô hình tổng thể hệ thống
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Hình 3.2: Mô hình dùng bộ điều khiển PID

Hình 3.3: Mô hình dùng bộ điều khiển mờ

3.3. Kết quả mô phỏng
Hình 3.5 thể hiện hướng đi thực của tàu khi thực hiện thay đổi hướng đi. Đường màu xanh thể hiện hướng đi của tàu 

khi sử dụng bộ điều khiển PID, đường màu đỏ thể hiện hướng đi cần thay đổi khi tàu hành trình. Qua kết quả ta nhận thấy 
độ quá chỉnh của hệ thống (khoảng 10%), thời gian quá độ (40s), số lần dao động (5) trước khi trở về hướng ổn định, sai số 
tĩnh (1 - 2%) là tương đối lớn. 

Hình 3.4: Mô hình dùng bộ điều khiển mờ lai

Hình 3.6 thể hiện hướng đi của tàu khi sử dụng mô 
hình điều khiển được mờ lai. Qua kết quả ta nhận thấy độ 
quá chỉnh của hệ thống rất nhỏ (không quá 1%), thời gian 
quá độ ngắn, số lần dao động nhỏ trước khi trở về hướng 
ổn định, sai số tĩnh gần như bằng 0. 

Hình 3.5: Sự thay đổi hướng đi của tàu khi sử dụng bộ điều khiển PID

Hình 3.6: Sự thay đổi hướng đi của tàu khi sử dụng bộ điều khiển 
mờ lai

Từ kết quả thấy rất rõ bộ điều khiển mờ tốt hơn hẳn so 
với bộ PID truyền thống thông qua thời gian ổn định ngắn 
hơn, độ quá chỉnh nhỏ, số lần dao động ít và sai số tĩnh rất 
nhỏ so với giá trị đặt.
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Hình 3.7: Sự thay đổi hướng đi và góc bẻ lái của bộ mờ lai khi có tác 
động của sóng gió

Hình 3.8: Phản ứng của hệ thống trên hai con tàu khác nhau

4. KẾT LUẬN
Sau khi có kết quả từ mô phỏng, hệ điều khiển được áp 

dụng trong điều khiển mô hình thực tại phòng thí nghiệm 
để đánh giá sơ bộ nhằm tiến tới công việc tiếp theo là thử 
xuống tàu để hoàn thiện bộ điều khiển với mô hình và các 
hệ số được lựa chọn chính xác nhất.

Hình 4.1: Mô hình hệ thống thử nghiệm
Trong bài báo này, các bộ điều khiển hệ thống lái đã 

được thống kê, phân tích và mô phỏng trên Matlab. Qua 
kết quả mô phỏng cấu trúc hệ thống điều khiển mờ lai có 
chất lượng vượt trội so với bộ PID truyền thống. Trong bài 
báo tiếp theo, nhóm tác giả tiến hành các nghiên cứu tiếp 
theo về các cấu trúc đã đề xuất với các điều kiện làm việc 
khác nhau liên quan đến tải trọng, điều kiện nhiễu… Bộ 

điều khiển đề xuất ngoài việc mô phỏng còn có thể kiểm 
định trên hệ thống thực đã được xây dựng trong [8] để kiểm 
nghiệm, từ đó tìm được bộ điều khiển giúp tàu ổn định 
hướng đi, tăng tính kinh tế trong quá trình khai thác con tàu.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam trong Đề tài mã số DT21-22.54.
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TÓM TẮT: Máy hòa trộn siêu âm là thiết bị dùng 
để hòa trộn các hỗn hợp chất lỏng - chất lỏng, chất 
lỏng - chất rắn rất hiệu quả. Quá trình hòa trộn siêu 
âm là một quá trình cơ học để giảm kích thước hạt và 
phân bố đều các chất trong hỗn hợp chất lỏng. Trong 
máy hòa trộn siêu âm, đầu rung đóng vai trò rất quan 
trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm 
và khả năng công nghệ. Đầu rung được thiết kế tùy 
thuộc vào các ứng dụng. Mỗi máy hòa trộn có thể 
được trang bị nhiều đầu rung khác nhau tùy theo các 
mẫu hòa trộn khác nhau. Đầu rung được chế tạo từ 
hợp kim của titan là có đặc tính kỹ thuật tốt nhất. Tuy 
nhiên, giá thành của hợp kim titan là rất cao so với 
các vật liệu khác như thép, nhôm. Bài báo trình bày về 
nghiên cứu chế tạo thử nghiệm đầu rung bằng hợp 
kim nhôm cho máy hòa trộn ứng dụng công nghệ 
siêu âm thay thế cho đầu rung bằng hợp kim titan.

TỪ KHÓA: Máy hòa trộn siêu âm, đầu rung, hợp kim 
nhôm, nhiên liệu hỗn hợp.

ABSTRACT: Ultrasonic homogenizers are powerful 
tools to mix and homogenize solid-liquid and liquid-
liquid suspensions. Ultrasonic homogenization 
is a mechanical process to reduce particles in a 
liquid so that they become uniformly small and 
evenly distributed. In The ultrasonic homogenizers, 
homogenizing tool called a sonotrode/horn, is 
very important part which directly affect to mixing 
or homogenization quality. The horn is designed 
depending on certain application. A homogenize can 
be equipted with a several horns for many case of 
working. The ideal material for manufacturing horn 
is titanium alloy. However, Titanium alloy is more 
expensive than iron or aluminium alloy. This paper will 
present a study on developing the aluminium alloy 
horn for ultrasonic homogenizers which can be an 
option for replacing the titanium alloy horn.

KEYWORDS: Ultrasonic mixer, horn, aluminium alloy, 
mixed fuel.

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm máy hòa trộn nhiên liệu 
ứng dụng công nghệ siêu âm

ª TS. LÊ ĐĂNG KHÁNH; TS. TRẦN THẾ NAM; TS. NGUYỄN TUẤN ANH
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nguyên lý hòa trộn siêu âm thể hiện ở Hình 1.1. Nguồn 

phát siêu âm nhận nguồn điện xoay chiều 220 V/50 Hz và 
biến chúng thành dao động điện tần số siêu âm (20, 30, 
40… kHz). Dao động này được truyền tới bộ chuyển đổi 

gốm áp điện, giúp chuyển đổi dao động điện thành dao 
động cơ cùng tần số. Biên độ dao động cơ ở đầu ra của bộ 
chuyển đổi lần lượt được khuyếch đại qua bộ khuyếch đại 
(booster) và truyền đến đầu rung (horn). Dao động với tần 
số siêu âm của đầu rung được truyền tới chất lỏng cần hòa 
trộn. Dưới tác dụng của dao động siêu âm các thành phần 
chất lỏng, chất rắn trong hỗn hợp cần hòa trộn sẽ được 
chia nhỏ, hòa trộn, khuếch tán vào nhau.

Đầu rung là chi tiết tiếp xúc trực tiếp và truyền dao 
động cơ học từ máy hòa trộn siêu âm vào dung dịch cần 
hòa trộn. Tùy thuộc vào ứng dụng mà đầu rung được chế 
tạo theo kích thước và hình dạng khác nhau như trong 
Hình 1.2. Đầu rung là vật liệu tiêu hao, thường được thay 
thế sau khoảng 6 tháng đến 1 năm hoạt động. Vật liệu chế 
tạo đầu rung thường là hợp kim titan. 

Hình 1.1: Nguyên lý hòa trộn siêu âm [2]

Hình 1.2: Các dạng đầu rung siêu âm [2]

2. CHẾ TẠO ĐẦU RUNG
2.1. Thiết kế đầu rung 
Đầu rung siêu âm có chức năng khuếch đại biên độ 

dao động của sóng cơ học. Ngoài ra, đầu rung còn truyền 
năng lượng cơ học từ bộ chuyển đổi đến bộ khuếch đại và 
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đến hỗn hợp chất lỏng. Đầu rung co và giãn dọc theo trục 
với tần số dao động tự nhiên. Do đó, đầu rung, bộ khuếch 
đại, bộ chuyển đổi cần phải cộng hưởng với nhau. Vì thế, 
đầu rung, bộ khuếch đại và bộ chuyển đổi cần phải thiết kế 
phù hợp nhằm giảm hư hỏng cho bộ nguồn phát siêu âm. 
Đầu rung có tần số dao động tự nhiên tùy thuộc vào chiều 
dài của nó và được tính theo công thức sóng (1):

                              
(1)

Trong đó: λ- Bước sóng; l - Chiều dài đầu rung; c - Vận 
tốc truyền sóng; fn - Tần số dao động tự nhiên; E và ρ - Mô-
đun đàn hồi và khối lượng riêng của vật liệu làm đầu rung 
tương ứng.

Tỉ số giữa biên độ lớn nhất và biên độ nhỏ nhất trên 
toàn bộ diện tích làm việc chính là mức độ đồng đều của 
biên độ dao động trên bề mặt làm việc của đầu rung và 
được tính theo công thức (2).

Uinformity = (umin / umax).100                                         (2)
Trong đó: umax, umin - Biên độ lớn nhất, nhỏ nhất trên bề 

mặt làm việc của đầu rung.

Hình 2.1: Biên dạng đầu rung thiết kế [2]
Kích thước chính xác của đầu rung luôn cần được tính 

toán cẩn thận. Kích thước đầu rung là bội số của nửa bước 
sóng. Trong nghiên cứu này, đầu rung dạng bước, Hình 2.1 
được thiết kế và chế tạo sử dụng hợp kim nhôm A7075 
với các thông số công nghệ như: tần số làm việc 20 kHz, 
biên độ dao động là 65 µm, hệ số khuếch đại là 2,5 và diện 
tích làm việc là hình tròn bán kính 30 mm. Biên độ dao 
động dọc trục đầu rung được phần mềm CARD (Computer 
Aided Resonator Design) mô phỏng như Hình 2.2. Dao 
động dọc trục của đầu rung bao gồm dao động nén và dao 
động dãn. Trong kết quả mô phỏng, nếu chọn điểm số 2 
làm gốc, chính là điểm gốc trong lắp ghép chi tiết, thì dao 
động của toàn bộ đầu rung được biểu diễn như trên Hình 
2.2. Ở đây, biên độ ở điểm 4 là lớn nhất và bằng 65 µm, trục 
tung biểu diễn tỉ số giữa biên độ dao động dọc trục tại các 
điểm trên đầu rung với biên độ lớn nhất. Hình 2.3 là kết quả 
mô phỏng trong CARD ứng suất dọc trục của đầu rung. 
Ứng suất khe giới hạn (Estimated slot stress) và ứng suất 
bo tròn giới hạn (Estimated radius stress) sẽ được xác định 
bởi các dữ liệu đầu vào như vật liệu, kích thước đầu rung, 
tần số làm việc… Ứng suất dọc trục của đầu rung phải nhỏ 
hơn các ứng suất tới hạn để tránh hiện tượng nứt, phá hủy 
đầu rung khi làm việc. Trong Hình 2.3, ứng suất dọc trục, 
đặc biệt tại các vị trí có khe hở và có sự thay đổi tiết diện, 
thỏa mãn điều đó. 

Hình 2.2: Phân bố dao động theo phương dọc trục của đầu rung

Hình 2.3: Phân bố ứng suất theo phương dọc trục của đầu rung
Trong phần mềm CARD, tần số của đầu rung có thể 

điều chỉnh bằng cách điều chỉnh các thông số cộng hưởng 
như: chiều dài, chiều dày hoặc đường kính và vị trí bán 
kính chuyển tiếp. Ngoài ra, CARD có thể tự động điều 
chỉnh tăng và giảm thiểu ứng suất. Dựa vào các thông số 
đầu vào, phần mềm CARD sẽ tính toán theo mặt cắt ngang 
dọc trục dao động để đưa ra kích thước chiều dài đầu rung 
phù hợp với tần số cộng hưởng của hệ.

2.2. Gia công chế tạo
Thông thường, đầu rung được chế tạo từ vật liệu tiêu 

chuẩn là hợp kim titan. Trong nghiên cứu này, nhóm tác 
giả đã chọn hợp kim nhôm A7075 với các đặc tính như 
Bảng 2.1 và Bảng 2.2 [4]. 

Bảng 2.1. Thành phần hóa học của nhôm A7075

Bảng 2.2. Đặc tính cơ lý của nhôm A7075
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Hình 2.4: Đầu rung sau khi gia công
Các kết quả mô phỏng trong CARD cho thấy rằng đầu 

rung bằng hợp kim nhôm 7075 hoàn toàn có thể thay thế 
được đầu rung bằng hợp kim titan [2] trong hầu hết các 
ứng dụng. Từ kết quả tính toán, mô phỏng và lựa chọn vật 
liệu, phôi được tiến hành phay, mài và mạ để thu được đầu 
rung như Hình 2.4.

2.3. Thiết kế và gia công mạch điều khiển quá trình 
hòa trộn

Trong thực tế không phải tất cả các máy hòa trộn siêu 
âm đều được trang bị bộ điều khiển định thời, đặc biệt là 
các máy hòa trộn siêu âm dạng cầm tay. Các máy siêu âm 
dạng cầm tay chỉ dược lắp đặt nút ấn dạng On-Off để điều 
khiển, điều này gây khó khăn trong quá trình làm việc vì 
không phải hỗn hợp nào cũng có thời gian hòa trộn và 
cường độ hòa trộn như nhau. Cùng với đó, máy hòa trộn 
cũng không thể hoạt động liên tục quá lâu bởi sự nóng lên 
của đầu rung trong quá trình làm việc. Ví dụ, với hỗn hợp 
dầu và nước, thời gian hòa trộn là rất ngắn, chỉ 8 - 10 giây 
là đã thu được sản phẩm như mong muốn. Nhưng với các 
hỗn hợp có độ nhớt cao thì thời gian hòa trộn phải kéo dài 
và nhiều loại còn cần hòa trộn nhiều lần mới thu được kết 
quả mong muốn. Chính vì lý do này, nhóm tác giả đã quyết 
định tìm hiểu và chế tạo mạch điều khiển theo thời gian có 
khả năng đóng mở luân phiên thông qua rơ-le thời gian, 
từ đó điều khiển hoạt động của máy, từ đó có thể cài thời 
gian chạy cũng như nghỉ luân phiên thích hợp với từng 
loại hỗn hợp khác nhau.

Hình 2.5: Mạch điều khiển hòa trộn
Nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển hòa trộn 

được mô tả như Hình 2.5. Khi ta nhấn nút On trên bảng điều 
khiển, tiếp điểm thường mở của nút On đóng lại, mạch kín 

và khởi động từ K có điện, lõi từ của khởi động từ di chuyển 
tạo thành mạch kín. Khi ta buông tay, tiếp điểm tại nút On 
mở, lõi từ của khởi động từ lúc này đóng vai trò làm kín 
mạch, dòng điện qua lõi từ đi tới Timer 1. Mạch điện kín 
mạch, máy hoạt động, đén báo hoạt động sáng lên.

Sau một khoảng thời gian được định trước (thời gian 
hoạt động của mạch), Timer 1 chuyển mạch tiếp điểm 
thường đóng 8-5 mở ra, tiếp điểm thường mở 8-6 đóng 
lại. Dòng điện lúc này được cấp cho Timer 2 thông qua 
tiếp điểm 8-6 của Timer 1, nhưng do đoạn từ Timer 2 tới 
khởi động từ là mạch hở, do đó khởi động từ K mất điện, 
lõi từ từ trở về vị trí như ban đầu, mạch ngưng hoạt động 
một thời gian được định sẵn ở Timer 2. Sau khi tới thời gian 
được định sẵn, Timer 2 chuyển mạch tiếp điểm 8-5 mở ra, 
tiếp điểm 8-6 đóng lại và cấp nguồn cho cho khởi động 
từ, lỗi từ lại di chuyển để đóng kín mạch và cấp nguồn cho 
Timer 1. Mạch sẽ liên tục hoạt động như vậy cho đến khi ta 
nhấn nút Off hoặc khi gặp sự cố thì sẽ dừng lại.

Các trường hợp sự cố có thể xảy ra như quá tải, ngắn 
mạch… Khi quá tải, dòng điện tăng đột biến, cầu chì lúc 
này sẽ tự chảy hoặc uốn cong để tách khỏi mạch điện để 
bảo vệ mạch. Khi ngắn mạch, dòng điện tăng cao, phiến 
kim loại kép trong rơ-le nhiệt giãn nở về phía thanh kim 
loại có độ giãn nở thấp hơn, nhờ đó ngắt mạch và cấp điện 
cho đèn báo sự cố làm nó sáng lên, mạch cũng ngừng hoạt 
động. Bảng điều khiển thực tế trong thí nghiệm được lắp 
đặt như Hình 2.6.

Hình 2.6: Bảng điều khiển hòa trộn 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Tiến hành thí nghiệm
Các dụng cụ, máy móc và hóa chất thí nghiệm được 

tổng hợp như Bảng 3.1. Trong thí nghiệm này, chúng ta sẽ 
tiến hành hòa trộn thử nghiệm bằng máy hòa trộn thực tế 
và so sánh kết quả giữa hòa trộn hỗn hợp chất lỏng bằng 
máy hòa trộn siêu âm với phương pháp khuấy trộn truyền 
thống. Trong thí nghiệm, nhóm tác giả đã dùng 2 mẫu hỗn 
hợp chất lỏng để tiến hành hòa trộn, kết quả thử nghiệm 
được tóm tắt ở Bảng 3.2 và Bảng 3.3.

Sau khi gia công, đầu rung được lắp đặt và thử nghiệm 
trên máy hòa trộn của Công ty Mecstech Vina, như hình 
trong Bảng 3.1.
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Bảng 3.1. Danh mục máy móc, dụng cụ và hóa chất

   Bảng 3.2. Mẫu số 01: Hỗn hợp dầu diesel - dầu thực vật

Bảng 3.3. Mẫu số 02: Hỗn hợp sữa cam - sữa tắm - dầu diesel

Các mẫu sẽ được hòa trộn bằng dụng cụ hòa trộn 
bằng tay trong thời gian 10 phút (600 giây). Các mẫu hòa 
trộn sử dụng siêu âm sẽ được hòa trộn trong thời gian 20 
giây (mẫu 01) và 25 giây (mẫu 02).

3.2. Đánh giá kết quả
Từ kết quả khuấy trộn của các mẫu thử nghiệm 

trên chúng ta rất dễ dàng thấy rằng, đánh giá bằng mắt 
thường, hiệu quả hòa trộn bằng máy siêu âm vượt trội hơn 
rất nhiều so với hòa trộn bằng phương pháp thủ công về 
cả thời gian lẫn độ hòa tan. Sau khi hòa trộn từ 15 - 20 phút 
thì mẫu hòa trộn bằng phương pháp thủ công sẽ bị tách 
pha trở lại, còn khi mẫu hòa trộn bằng máy siêu âm hầu 
như không bị tách pha và sau 15 ngày thì hiện tượng tách 
pha mới bắt đầu xuất hiện. Trên các mẫu thử khác nhau và 
có độ nhớt khác nhau cùng hòa trộn bằng siêu âm, kết quả 
thực nghiệm cho thấy chất lượng hòa trộn phụ thuộc vào 
độ nhớt và lượng dung dịch cần hòa trộn. Thời gian hòa 
trộn tăng khi độ nhớt dung dịch và lượng dung dịch cần 
hòa trộn tăng. 

4. KẾT LUẬN
4.1. Kết quả đạt được
Bước đầu nghiên cứu về đề tài nhóm đã đạt được:
- Tổng hợp lý thuyết về nguyên lý hoạt động của máy 

hòa trộn siêu âm và các bộ phận của máy, ứng dụng, ưu 
điểm của công nghệ khuấy trộn sử dụng sóng siêu âm.

- Thiết kế lắp ráp mạch điều khiển quá trình hòa trộn 
giúp chủ động điều khiển và tối ưu khuấy trộn nhiều mẫu 
hòa trộn khác nhau.

- Nhóm tác giả đã dùng phần mềm CARD để thiết kế 
đầu rung hợp kim nhôm A7075 cho máy hòa trộn siêu âm 
tần số 20 kHz. Đầu rung được gia công và tiến hành thử 
nghiệm trên khuấy trộn một số mẫu hỗn hợp dung dịch. 
Kết quả bước đầu cho thấy rằng, bộ hòa trộn siêu âm vượt 
trội so với hòa trộn thủ công cả về thời gian và chất lượng 
dung dịch thu được.

4.2. Triển vọng và hướng phát triển
- Về mặt kỹ thuật thì đầu rung chế tạo từ titan luôn có 

chất lượng tốt nhất, độ bền và chống ăn mòn cao hơn. Tuy 
nhiên, trong thực tế sản xuất, yêu cầu của hầu hết các hỗn 
hợp đối với đầu rung không quá cao, vậy nên đầu rung 
bằng hợp kim nhôm có thể hoàn toàn đáp ứng và thay 
thế được. Mặt khác, chi tiết đầu rung của máy hòa trộn do 
làm việc với cường độ cao nên cần được thay thế định kỳ 
từ 6 tháng đến 1 năm dù có được chế tạo bằng hợp kim 
titan. Vậy nên đề tài này mở ra hướng đi mới, theo đó có 
thể giảm các chi phí sản xuất, bảo dưỡng thay thế máy hòa 
trộn, đồng thời có thể nâng cao tỉ lệ nội địa hóa sản phẩm 
trong sản xuất máy hòa trộn siêu âm.

- Từ nghiên cứu này có thể tiến hành xây dựng những 
ứng dụng khác của khuấy trộn siêu âm, như: chế tạo các máy 
hòa trộn dung dịch, chế tạo bộ hòa trộn nhiên liệu online 
cho động cơ diesel sử dụng nhiên liệu hỗn hợp, chế tạo máy 
trích ly chất công nghệ siêu âm cho các phòng thí nghiệm.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam trong Đề tài mã số DT21-22.14.
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TÓM TẮT: Trong lĩnh vực điều khiển drone tự động 
thực hiện hành động bay bám theo sự di chuyển của 
đối tượng được giám sát, sự thay đổi đột ngột hướng 
di chuyển của đối tượng có thể dễ dàng gây mất dấu, 
mất phương hướng cho drone trong việc xác định 
vị trí mới của đối tượng giám sát. Phương pháp sử 
dụng chuỗi khung hình biểu diễn các điểm đặc trưng 
kết hợp mạng nơ-ron hồi quy bộ nhớ ngắn dài có 
thể giải quyết vấn đề trên. Nội dung bài báo đề xuất 
mô hình tự động phát hiện hướng xoay của của con 
người, từ đó điều khiển hướng bay của drone một 
cách phù hợp nhằm nâng cao khả năng bám mục 
tiêu của drone.

TỪ KHÓA: Drone, chuỗi khung hình, mạng nơ-ron 
hồi quy bộ nhớ ngắn dài.

ABSTRACT: The sudden change in the direction 
of the subject’s movement causes the surveillance 
drone to lose track of and orient the subject’s 
position. This problem can be solved by combining 
frame sequences with Long Short Term memory 
neural network.

KEYWORDS: Drone, frame sequences, long short 
term memory.

Mô hình điều khiển drone tự phát hiện và bám 
theo hướng di chuyển của con người
ª ThS. PHẠM TRUNG MINH; ThS. NGUYỄN HOÀNG THÙY TRANG

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong các ứng dụng điều khiển drone tự động bám 

theo con người, thông qua hình ảnh thu được từ camera 
của drone, vị trí cơ thể hoặc khuôn mặt của con người được 
xác định, quá trình tính toán sự sai khác giữa vị trí của con 
người so với điểm trung tâm của camera. Giá trị sai khác vị 
trí được sử dụng để đưa ra các quyết định hành động bay 
phù hợp nhằm giúp drone thay đổi vị trí trong không gian, 
cố gắng luôn đưa vị trí cơ thể hoặc khuôn mặt của người 
vào vị trí trung tâm của khung hình camera. 

Đã có nhiều công trình được công bố trong lĩnh vực 
này. Trong [1], nhóm tác giả sử dụng phương pháp phân 
lớp đặc trưng Haar Cascade để phát hiện vị trí tâm khuôn 
mặt con người, sau đó tính toán sự khác biệt trên các trục 
tọa độ x,y và z để xác định phương hướng bay của drone. 
Phương pháp này có độ nhạy và chính xác cao, tuy nhiên 
nếu khuôn mặt con người không ở hướng trực diện với 
camera của drone thì tính hiệu quả suy giảm rõ rệt. Thuật 

toán Kanade-Lucas-Tomasi được sử dụng trong [2] đã giúp 
cải thiện vấn đề góc khuôn mặt con người không nhất 
thiết phải ở hướng trực diện với camera, nhưng thuật toán 
này bị giới hạn tốc độ di chuyển con người và góc nghiêng 
tối đa của khuôn mặt con người. Nguyên nhân của các 
điểm hạn chế này là do cơ chế xử lý từng khung hình. Tại 
một thời điểm, chỉ nhận dạng khuôn mặt người trong 1 
khung hình, thiếu sự liên kết kết quả nhận dạng giữa các 
khung hình với nhau. 

Từ vấn đề nhược điểm trên, nhóm tác giả đề xuất một 
mô hình nhận dạng các điểm đặc trưng khung xương của 
con người, đồng thời sử dụng mạng nơ-ron hồi quy bộ 
nhớ dài-ngắn LSTM (Long Short Term Memory networks) 
[3] để liên kết các kết quả xử lý một chuỗi khung hình liên 
tiếp. Từ đó, mô hình có thể xác được định hướng di chuyển 
của con người, cho phép tự động điều khiển drone thực 
hiện hành động bay một vòng cung giúp lấy lại vị trí của 
con người ở giữa khung camera của drone.

2. MÔ HÌNH KIẾN TRÚC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 
TELLO DRONE

2.1. Mô hình kiến trúc hệ thống
Mô hình kiến trúc tổng quan của hệ thống điều khiển 

Tello Drone tự động bay theo hướng xoay của con người 
được chỉ ra trong Hình 2.1, bao các khối chính:

- Con người: Đây là đối tượng cần giám sát của Tello 
Drone. Trong khuôn khổ nghiên cứu này, đối tượng giám 
sát đứng thẳng, khi hoạt động sẽ quay sang trái hoặc sang 
phải với góc tối đa là 900.

- Khối Tello Drone: Đây là thiết bị bay cần thực hiện các 
hành động bay sao cho hướng camera của Tello Drone 
luôn hướng vuông góc về phía trước mặt của con người.

- Khối trung tâm xử lý: Thu nhận hình ảnh từ camera của 
Tello Drone, đồng thời xử lý và dự đoán con người đã thực 
hiện việc quay sang trái hay bên phải, từ đó ra lệnh cho Tello 
Drone thực hiện hành động bay tương ứng với mục tiêu đảm 
bảo Tello Drone luôn ở hướng phía trước mặt con người.

Hình 2.1: Mô hình kiến trúc hệ thống



159

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Số 08/2022

Với mô hình kiến trúc như trên, mục đích hoạt động 
hệ thống thực thi được công việc: thu nhận các hình ảnh 
từ camera của Tello Drone, tiến hành xác định được các 
hành động của con người (bao gồm: quay sang trái, quay 
sang phải…). Với các kết quả dự đoán, lệnh điều khiển 
bay được truyền đi nhằm điều khiển Tello Drone thực hiện 
hành động bay một vòng cung sang bên trái hoặc bên phải 
nhằm bám sát khuôn mặt của con người. Quá trình trao đổi 
dữ liệu và tín hiệu điều khiển giữa Tello Drone và trung tâm 
xử lý thực hiện bằng phương pháp sử dụng giao thức UDP/
IP, môi trường truyền thông không dây sử dụng sóng wifi. 

2.2. Thiết bị bay không người lái Tello Drone 
Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu này, nhóm tác giả 

sử dụng Tello Drone do hãng Ryze chế tạo [4]. Đây là loại 
drone có cấu hình thấp, nhỏ gọn, kích thước (98*92,5*41)m, 
trọng lượng 87 g. Tello Drone được trang bị camera chuẩn 
HD720P30, có chỉ số phạm vi quan sát (Field of view- FOV) 
82.60. Nguồn năng lượng cung cấp cho Tello Drone là một 
pin Lionthium 1,1 Ah/3,8 V, cho phép hoạt động bay tối đa 
13 phút với tốc độ lớn nhất là 8 m/s. Với các thông số kỹ 
thuật đã nêu, nhóm tác giả xác định Tello Drone phù hợp 
để nghiên cứu và thực nghiệm các thuật toán khoa học mà 
nhóm tác giả đề xuất.

Tello Drone có 4 động cơ cánh quạt rotor được lắp 
thẳng đứng ở 4 góc tạo thành dạng chữ thập. Các động 
cơ này hoạt động theo nguyên tắc: trong khi cặp 2 động 
cơ chéo nhau quay cùng chiều kim đồng hồ thì cặp 2 
động cơ còn lại quay ngược chiều kim đồng hồ. Việc tăng 
giảm tốc độ quay của các cặp động cơ theo các trường 
hợp khác nhau một cách đồng thời sẽ cho phép thân Tello 
Drone xoay theo các trục X, Y và Z trong không gian, tương 
ứng lần lượt hành động: Pitch (gật), Roll (nghiêng) và Yaw 
(hướng). Các phép xoay này sẽ tạo các hoạt động bay 
khác nhau cho Tello Drone, bao gồm: hover (bay lơ lửng), 
forward (bay tiến), backward (bay lùi), left (dịch trái), right 
(dịch phải), rotate left (xoay trái), rotate right (xoay phải), up 
(tăng độ cao), down (giảm độ cao), take off (cất cánh) và 
landing (hạ cánh).

3. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TELLO DRONE TỰ ĐỘNG 
BAY BÁM THEO HƯỚNG HÀNH ĐỘNG QUAY CỦA CON 
NGƯỜI

3.1. Mô hình chuyển động bay của Tello Drone 

Hình 3.1: Sự tương quan giữa hệ quy chiếu quán tính trái đất và hệ 
quy chiếu khung thân Tello Drone

Hình 3.1 mô tả mô hình chuyển động bay của Tello 
Drone được xét trong hai hệ quy chiếu, bao gồm hệ quy 
chiếu quán tính của trái đất và hệ quy chiếu của khung 
thân Tello Drone {RB}. {Rw} định nghĩa bởi các trục tọa độ 
xw,ywvà zw, trong đó zw là trục hướng lên trên. Đối với {RB}, 
gốc hệ tọa độ là trọng tâm của khung thân Tello Drone, 
trong đó trục x thể hiện hướng tiến về phía trước, trục z 
luôn vuông góc tương mặt phẳng chứa 4 động cơ rotor 
trong trường hợp Tello Drone ở trạng thái bay treo lơ lửng 
cân bằng trong không gian. Cặp động cơ rotor số 1 và số 3 
nằm lần lượt ở phần âm và phần dương của trục x. Tương 
tự, cặp rotor số 2 và số 4 ở vị trí dương và âm trên trục y. 
Hệ phương trình góc Euler Z- X- Y được sử dụng nhằm mô 
hình hóa góc quay của khung thân Tello Drone, khi đó cần 
phải tham chiếu từ {RB} sang  {Rw}. Trước hết, cần quay trục 
z theo một góc hướng Ψ(yaw), tiếp theo quay trục x theo 
một góc nghiêng Φ(roll), cuối cùng quay trục y theo một 
góc gật θ(pitch). Hệ phương trình thể hiện sự định hướng 
của Tello Drone (biểu thị bằng ba góc Euler) được biểu diễn 
qua của ma trận xoay R như sau:

(1)

Trong đó: c và s - Lần lượt các phép lượng giác cos() và 
sin().

3.2. Mô hình phát hiện hướng quay của con người
Nhóm tác giả xây dựng kịch bản, triển khai hệ thống 

điều khiển Tello Drone luôn giữ vị trí bay ở phía thẳng trước 
mặt con người - đối tượng giám sát, khoảng cách là 2 m sao 
cho khuôn mặt con người nằm ở vị trí trung tâm camera 
của Tello Drone. Trong trường hợp con người di chuyển 
với tốc độ bình thường theo phương ngang hoặc tiến/lùi 
thì Tello Drone được hệ thống điều khiển hoạt động bay 
theo các phương tương ứng một cách phù hợp nhằm đảm 
bảo vị trí của Tello Drone luôn đảm bảo đúng quy định. Tuy 
nhiên, trong trường hợp con người xoay người sang bên 
trái hoặc sang bên phải một góc 900 sẽ xảy ra trường hợp 
Tello Drone cần phải thực hiện hành động bay một vòng 
cung ±450 tương ứng nhằm đảm bảo vị trí của Tello Drone 
theo yêu cầu.

Hình 3.2: Nguyên lý phát hiện hành động xoay của con người: 
a) - Tiến trình xử lý; b) - Các vị trí điểm đặc trưng của khung xương

Quá trình hành động xoay người sang bên trái hoặc 
bên phải được camera của Tello Drone thu nhận, vấn đề 
đặt ra là hệ thống cần tự động nhận dạng được hành động 
xoay đó của con người, cũng như trả lời được câu hỏi: đối 
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tượng được giám sát đã xoay sang bên trái hay bên phải? 
Hình 3.2a thể hiện tiến trình xử lý đã được nhóm tác giả đề 
xuất để giải quyết vấn đề này.

Tại trung tâm xử lý, khi nhận được luồng video truyền 
từ camera của Tello Drone, từng khung hình được khối 
phát hiện khung xương xử lý. Nếu trong khung hình có 
hình ảnh của con người, khối này sẽ xác định 33 vị trí tương 
ứng với 33 điểm đặc trưng [5] được biểu diễn trong Hình 
3.2b. Đối với mỗi điểm sẽ bao gồm 3 tọa độ xi, yi, và zi, như 
vậy đối với mỗi một khung hình sẽ thu được được một ma 
trận như sau:

 (2)

Hình 3.3: Chuỗi khung hình các tư thế thể hiện hành động bước đi 
của con người

Hành động xoay người dưới góc độ hình ảnh video là 
một chuỗi các khung hình liên tiếp, trong mỗi khung hình 
là ma trận các điểm đặc trưng của khung xương tương ứng 
với tư thế của con người tại khung hình đó. Hình 3.3 là ví dụ 
thể hiện khi con người đang thực hiện việc bước đi thông 
thường, các khung hình thu nhận được thể hiện chuỗi tư 
thế khung xương tương ứng với từng khung hình. Nhóm 
tác giả đã lựa chọn đối với mỗi hành động xoay người sang 
bên trái hoặc bên phải sẽ tương ứng với 6 khung hình 
(tương ứng 0,25 giây). Như vậy, chuỗi hành động các tư 
thế tương ứng với hành động xoay người được thể hiện 
thành ma trận điểm đặc trưng 33x6:

 

(3)

Ma trận trên được đưa tiếp vào mạng nơ-ron hồi 
quy bộ nhớ dài-ngắn LSTM(Long Short Term Memory 
networks) nhằm xác định sự phân lớp loại hành động 
tương ứng của con người đã thực hiện. Việc tạo bộ dữ liệu 
huấn luyện được thực hiện bằng cách thực nghiệm trên 
thực tế thu nhận 128 ma trận điểm đặc trưng 33x6. Mỗi 
mỗi ma trận điểm đặc trưng là tương ứng chuỗi hành động 
của con người thực hiện một hành động. Có 3 lớp hành 
động được thực nghiệm, bao gồm xoay trái, xoay phải và 
xoay cánh tay thành hình tròn tương ứng lần lượt với 3 
lệnh hành động bay: vòng cung sang trái, vòng cung sang 
phải và hạ cánh. Như vậy, bộ dữ liệu huấn luyện là một ma 
trận dữ liệu 3 chiều có kích thước [384,6,33]. Bộ dữ liệu này 
được phân tập thành bộ huấn luyện và bộ kiểm tra theo 
tỉ lệ 0,2. Mô hình huấn luyện sử dụng mạng LTSM với các 
thông số epochs=2000, batch_size=16. 

Trong quá trình Tello Drone hoạt động, cơ chế điều 
khiển hành động bay của drone được thực thi theo thuật 
toán dưới đây:

While Not Landing:

 Frame=Drone.ReadFrameFromCamera;

 KeypointExtract=DetecSkeleton(Frame)

 MatrixKeypoints.append(KeypointExtract)

 MatrixKeypoints=MatrixKeyPoint[-6]

 If len(MatrixKeypoints==6):

  action_class=model.predic(MatrixKeypoints)

  Switch action_class.Label if action_class.accuracy>=99:

   “Xoay trai”: Drone.Arc_Left

   “Xoay phai”: Drone.Arc_Right

   “Hinh tron”: Drone.Landing

4. KẾT LUẬN
Nhóm tác giả đã đề xuất mô hình điều khiển drone dựa 

trên việc xử lý ma trận các điểm đặc trưng khung xương 
của con người. Ma trận này được xây dựng thông qua việc 
xử lý chuỗi 6 khung hình liên tiếp thu nhận từ camera của 
Tello Drone. Trong từng khung hình thực hiện việc phân 
tích xác định 33 điểm đặc trưng khung xương. Mạng nơ-
ron hồi quy LTSM được áp dụng nhằm xác định lớp hành 
động quay trái, quay phải và xoay tay hình tròn của con 
người. Dựa trên kết quả lớp hành động đã thu nhận được, 
các lệnh điều khiển hành động bay vòng cung sang trái, 
sang phải và hạ cánh được truyền tới Tello Drone. Mô hình 
này đã tăng cường khả năng bám đối tượng cần giám sát 
của drone, giảm thiểu các rủi ro mất dấu đối tượng trong 
quá trình theo dõi và bám theo của drone.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam trong Đề tài mã số DT21-22.57. 
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TÓM TẮT: Bài báo nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một 
thiết bị đo lường đa kênh quan trắc các tham số môi 
trường như: nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ bụi và chất 
lượng không khí có tiềm năng nhu cầu sử dụng cao 
trong thực tế. Ứng dụng lý thuyết xử lý số liệu hiện 
đại, công nghệ IoT để thu thập, giám sát kết quả đo 
cho độ chính xác cao ứng dụng trong các khu công 
nghiệp, cụ thể là ứng dụng để kiểm soát môi trường 
tốt nhất dựa trên thông số chính xác đo được từ cảm 
biến, hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất từ tác động của 
môi trường.

TỪ KHÓA: Thiết bị quan trắc tham số môi trường 
ứng dụng công nghệ IoT, đo nồng độ bụi, nồng độ 
khí CO, CH4, công nghệ IoT.

ABSTRACT: The article researches, designs and 
manufactures a multi-channel measuring device 
that monitors environmental parameters such as 
temperature, humidity, dust concentration and air 
quality with high potential for use in real life. economic. 
Application of modern data processing theory, IoT 
technology to collect and monitor measurement 
results for high accuracy, application in specific 
industrial zones is the application to best control 
the environment based on information. Accurate 
numbers are measured from the sensor, minimizing 
the risk from the impact of the environment.

KEYWORDS: Environmental parameter monitoring 
device applying IoT technology, measuring dust 
concentration, concentration of CO, CH4, IoT 
technology.

Ứng dụng công nghệ IOT 
trong chế tạo thiết bị quan trắc tham số môi trường 

ª TS. TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay, việc giám sát các thông số môi trường rất 

cần thiết trong nhiều lĩnh vực từ trồng trọt, thủy sản, chăn 
nuôi, giám sát kho lạnh, chất thải, khí thải công nghiệp và 
nhiều lĩnh vực khác, với việc ứng dụng công nghệ Internet 
of Things (IoT- Công nghệ 4.0) sẽ giúp giám sát các thông 
số môi trường mọi lúc mọi nơi, cảnh báo khi các thông số 
môi trường ngoài ngưỡng cho phép, phát hiện diễn biến 
bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời giảm rủi ro và 
hạn chế các tác động từ môi trường đến việc sản xuất. Việc 

giám sát thông số môi trường sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu 
khoa học trong việc sản xuất. Do vậy, một thiết bị đo lường 
thế hệ mới dùng công nghệ IoT để thu thập, giám sát, cảnh 
báo ngưỡng một số thông số quan trọng của môi trường 
để đưa ra các giải pháp hạn chế, loại bỏ chúng là nhiệm vụ 
cấp bách và quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và an 
sinh xã hội. Đây là một giải pháp công nghệ tổng thể với 
nhiều loại cảm biến khác nhau, tích hợp chức năng cảnh 
báo và điều khiển.

Về vấn đề này, trên thế giới và Việt Nam đã và đang có 
nhiều nhà khoa học quan tâm và công bố nhiều kết quả 
nghiên cứu của mình [1, 2]. Tuy nhiên, một thiết bị tích hợp 
nhiều đầu đo và quan trắc nhiều tham số môi trường cùng 
một thời điểm vẫn còn hạn chế. Vì vậy, vấn đề nghiên cứu 
và chế tạo một thiết bị đo có nhiều ứng dụng trong thực tế 
là rất cần thiết và thiết thực. 

2. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ INTERNET 
OF THINGS CHO THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

2.1. Mô hình đề xuất của thiết bị như Hình 2.1

Hình 2.1: Sơ đồ cấu trúc thiết bị quan trắc chất lượng không khí
- MQ135 - Cảm biến đo chất lượng không khí;
- GP2Y10 - Cảm biến đo nồng bộ bụi;
- DHT11 - Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm;
- I2C module - Mô-đun chuyển đổi giao diện từ I2C 

sang song song;
- LCD16x2 - Màn hình hiển thị;
- ESC8266 - Vi điều khiển xử lý dữ liệu;
- ADC - Bộ biến đổi tương tự sang số;
- CPU - Bộ xử lý trung tâm;
- WiFi - Mô-đun wifi trong vi mạch ESP8266;
- I/O - Đầu vào/ra của ESP8266;
- Atmega328: Vi điều khiển thu thập dữ liệu cảm biến.
Chất lượng không khí được đo bằng cảm biến MQ135, 
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cảm biến bụi và cảm biến nhiệt độ. Các cảm biến dựa trên 
sự thay đổi của các thành phần chất khí có trong không 
khí để cho ra điện áp (0 - 5)V ở đầu ra. Điện áp này được 
đưa tới bộ biến đổi tương tự sang số ADC (analog to digital 
converter) thành tín hiệu số. Bộ ATmega328 sẽ tính ra chất 
lượng không khí dựa trên giá trị từ cảm biến rồi đưa tới 
màn hình LCD 16x2 để hiển thị. I2C là mô-đun chuyển đổi 
giao diện từ giao diện I2C (phía vi điều khiển) sang song 
song (phía LCD).

Các thông số cảm biến sau khi được tính toán thì được 
Atmega328 gửi đến mô-đun ESP8266 và truyền dữ liệu 
đến server IoT qua mạng Internet.

2.2. Nghiên cứu triển khai ứng dụng IoT chế tạo 
thiết bị đo 

2.2.1. Cảm biến MQ135 
Hình ảnh của cảm biến MQ135 như trên Hình 2.2.

Hình 2.2: Cảm biến MQ135
Cảm biến này phát hiện một số loại khí để có thể đo 

chất lượng không khí nói chung. Cảm biến có cả đầu ra 
tương tự và kỹ thuật số. Đầu ra kỹ thuật số cho tín hiệu cao 
khi nồng độ khí vượt quá một giá trị ngưỡng nhất định. Giá 
trị ngưỡng này có thể được đặt bằng chiết áp.

2.2.2. Cảm biến đo nồng độ bụi
Cảm biến bụi của hãng Sharp “GP2Y1010AU0F” trên 

Hình 2.3 này là thiết bị phát hiện bụi, khói thuốc lá…

Hình 2.3: Hình ảnh cảm biến bụi GP2Y1010AU0F

Cảm biến bụi Sharp hoạt động dựa trên nguyên lý tán 
xạ ánh sáng. Một máy dò ảnh và đèn LED bộ phát đối diện 
nhau của cảm biến mà có một lỗ thông qua bụi ở hai bên. 
Không khí có chứa các hạt bụi đi vào buồng cảm biến và 
làm cho ánh sáng từ bộ phát LED bị phân tán về phía bộ 
tách sóng quang. Cảm biến bụi xuất ra giá trị điện áp thay 
đổi tùy theo cường độ ánh sáng phân tán tương ứng với 
mức độ bụi trong buồng cảm biến. Các mật độ bụi thực tế 
(hoặc nồng độ bụi), sau đó có thể được tính toán từ điện 
áp đầu ra giá trị bằng cách sử dụng một bộ ADC.

2.2.3. Cảm biến đo độ ẩm và nhiệt độ
DHT11 như Hình 2.4 là một cảm biến nhiệt độ và độ ẩm 

thường được sử dụng đi kèm với một NTC chuyên dụng để 
đo nhiệt độ và một bộ vi điều khiển 8 bit để xuất ra các giá 
trị nhiệt độ và độ ẩm dưới dạng dữ liệu nối tiếp.

Hình 2.4: Hình ảnh cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11
2.2.4. Vi mạch  ESP8266
Hình ảnh mô-đun ESP8266 như trên Hình 2.5.

Hình 2.5: Hình ảnh vi mạch ESP8266
ESP8266 là một chip tích hợp cao được thiết kế cho nhu 

cầu kết nối IoT. Đây là công nghệ truyền với chuẩn truyền 
wifi, hiện nay dòng chip ESP8266 của ESPRESSIF1đang 
được sử dụng rất phổ biến trong các thiết bị giao tiếp với 
smartphone hay web server thông qua wifi. 

2.2.5. Sơ đồ nguyên lý thiết bị quan trắc không khí
Sơ đồ nguyên lý hoàn chỉnh của thiết bị như trên Hình 2.6.

Hình 2.6: Sơ đồ nguyên lý thiết bị quan trắc chất lượng không khí
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Cảm biến MQ135 được kết nối tới đầu vào ADC0 của vi điều khiển Atmega 328. LED của cảm biến đo nồng độ bụi 
GP2Y10 được điều khiển bởi đầu ra PD4 đầu ra của GP2Y10 được kết nối tới đầu vào ADC1 của vi điều khiển. Cảm biến nhiệt 
độ/độ ẩm DHT11 được kết nối với PD5 để nhận dữ liệu. Vi điều khiển Atmega328 và ESP8266 được kết nối với nhau thông 
qua giao diện nối tiếp. Toàn bộ mạch được cấp nguồn 5V từ một adapter bên ngoài.

Hình ảnh board mạch thiết bị đã thiết kế hoàn chỉnh như Hình 2.7.

Hình 2.7: Hình ảnh mạch của thiết bị quan trắc chất lượng không khí
(1) - Mô-đun ESP8266;
(2) - Vi điều khiển Atmega328;
(3) - Các đầu vào/ra kết nối với các cảm biến.
2.2.6. Lưu đồ thuật toán chương trình cho vi điều khiển và ESP8266
Lưu đồ thuật toán chương trình cho vi điều khiển ATmega328 và ESP8266 như trên Hình 2.8.
Chương trình cho Atmega328 bắt đầu bằng việc khởi tạo các ngoại vi như ADC, Timer, UART. Sau khi khởi tạo ngoại vi, 

vi điều khiển tiến hành đọc giá trị nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến DHT11 theo giao thức One Wire. Sau khi xác định được 
nhiệt độ và độ ẩm thì chương trình tiếp tục tính nồng độ bụi từ cảm biến GP2Y10.

Hình 2.8: Lưu đồ thuật toán chương trình cho Atmega328 và ESP8266
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Để xác định mật độ bụi, vi điều khiển phát ra liên tục 
các xung có chu kỳ 10 ms với độ rộng xung 0,32 ms sau đó 
đọc điện áp đầu ra của cảm biến:

Điện áp đầu ra của cảm biến tỉ lệ với mật độ bụi theo 
công thức:

Vo = Voc + ΔV    (1)
Trong đó:
- Voc - Điện áp đầu ra của cảm biến khi không có bụi;
- ΔV - Độ biến thiên điện áp ra. ΔV = 0,5 v trên 0,1 mg/m3.
Theo tài liệu kỹ thuật của cảm biến [3] ta có công thức 

tính mật độ bụi như sau:
D = 0,2.Vo - 0,18    (2)
Trong đó: D - Mật độ bụi đơn vị mg/m3.
Sau khi đã tính được mật độ bụi, chương trình tính 

toán chất lượng không khí từ giá trị đầu ra của MQ135 theo 
tài liệu kỹ thuật của cảm biến [4]:

     (3)

Trong đó: 
- ppm - Chất lượng không khí tính nồng độ ppm;
- Rs - Điện trở đầu ra của cảm biến;
- R0 - Điện trở của cảm biến trong điều kiện không khí 

sạch điện trở này bằng 176 Ω.
Điện trở Rs được xác định bằng cách đo điện áp đầu ra 

của cảm biến theo công thức [4]:

Sau khi đã xác định được toàn bộ các thông số của 
không khí, chương trình sẽ hiển thị lên LCD và gửi dữ liệu 
tới ESP8266.

ESP8266 khi đã nhận được dữ liệu qua cổng UART thì 
xử lý dữ liệu nhận được và gửi tới server qua mạng Internet.

2.2.7. Chương trình giám sát trên máy tính
Chương trình được viết bằng phần mềm Visual Studio 

2013 và ngôn ngữ C# . Visual Studio gồm có một trình soạn 
thảo mã hỗ trợ tô sáng cú pháp và hoàn thiện mã bằng các 
sử dụng IntelliSense không chỉ cho các hàm, biến và các 
phương pháp mà còn sử dụng cho các cấu trúc ngôn ngữ 
như: truy vấn hoặc vòng điều khiển. Bên cạnh đó, các trình 
biên tập mã Visual Studio cũng hỗ trợ cài đặt dấu trang 
trong mã để có thể điều hướng một cách nhanh chóng.

Hình 2.9: Giao diện lập trình chương trình giám sát thông số chất 
lượng không khí trên máy tính

3. KẾT QUẢ VỀ MÔ HÌNH ĐÃ CHẾ TẠO
Một số hình ảnh mô hình và thử nghiệm được cho 

dưới đây: 

Hình 3.1: Một số hình ảnh thiết bị đã chế tạo hoàn chỉnh
Trong đó các thành phần bên trong của thiết bị là:
(1) - Cảm biến DHT11
(2) - Vi mạch ESP8266
(3) - Vi điều khiển Atmega328
(4) - Chân cấp nguồn 5V
(5) - Màn hình LCD 16x2
(6) - Cảm biến MQ135
(7) - Cảm biến GP2Y10
Giao diện chương trình giám sát trên máy tính như 

Hình 3.2, chương trình được thiết kế mở rộng để có thể kết 
nối tới nhiều thiết bị.

(1) - Nút ấn để kết nối tới server dữ liệu
(2) - Nút ngắt kết nối (dừng giám sát)
(3) - Thoát chương trình
(4) - Đặt thời gian cập nhật dữ liệu từ server
(5) - Cài đặt địa chỉ của server

Hình 3.2: Giao diện giám sát thiết bị quan trắc chất lượng không khí 
trên máy tính

Hình ảnh thiết bị đang làm việc cùng với chạy phần 
mềm giám sát trên máy tính như trong Hình 3.3. Kết quả 
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cho thấy kết nối ổn định và dữ liệu truyền về phần mềm 
giám sát là chính xác.

Hình 3.3: Hình ảnh thiết bị đang làm việc

4. KẾT LUẬN
Thiết bị đã làm việc tốt, có thể đo đạc các thông số 

của không khí như nhiệt độ, độ ẩm, mật độ bụi, từ đó là cơ 
sở để đánh giá chất lượng không khí. Các thông số có thể 
truyền về máy tính từ xa thông qua kết nối Internet. Phần 
mềm xây dựng trên máy tính được thiết kế để có khả năng 
mở rộng và kết nối với nhiều hơn một thiết bị quan trắc 
không khí. Những nội dung đã đạt được trong nghiên cứu:

- Xây dựng mô hình thiết bị đo đạc một số thông số 
của không khí;

- Xây dựng được phần mềm giám sát trên máy tính 
dùng ngôn ngữ C#;

- Xây dựng được thuật toán kết nối các thiết bị qua 
mạng Internet.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, độ chính xác của phép đo 
hoàn toàn phụ thuộc vào các tính toán trong tài liệu kỹ 
thuật của cảm biến mà chưa có thiết bị kiểm chuẩn thực tế. 
Trong tương lai, thiết kế của nghiên cứu có thể mở rộng để 
giám sát cho nhiều thiết bị các vị trí khác nhau.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam trong Đề tài mã số DT21-22.45.
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TÓM TẮT: Tự động điều khiển tàu cập cầu được 
xem như một trong những bài toán phức tạp nhất 
của lĩnh vực điều khiển tàu thủy vì đặc tính động học 
phi tuyến của hệ thống dưới điều kiện tốc độ thấp. 
Trong bài báo này, hệ thống tự động cập cầu tàu thủy 
được đề xuất dựa trên mạng thần kinh nhân tạo và 
các tàu lai. Hệ thống đề xuất có khả thực hiện hai giai 
đoạn của bài toán cập cầu tàu: giai đoạn thứ nhất, 
tàu được điều động để tiếp cận cầu bằng bánh lái 
và chân vịt; giai đoạn hai, tàu được đưa vào cầu bằng 
cách sử dụng các tàu lai. Để xác thực tính khả thi của 
hệ thống đề xuất, một mô phỏng số được thực hiện. 

TỪ KHÓA: Cập cầu tàu, mạng thần kinh nhân tạo, 
tàu lai, mô hình điều động tàu thủy. 

ABSTRACT: Automatic ship berthing is known as 
one of most difficult issues in the fields of the ship 
control due to high nonlinear features of the ship 
dynamic under low speed. In this paper, an automatic 
system for the ship berthing is proposed based on 
neural networks and tugboats. The proposed system 
has ability to conduct two stages of ship berthing: the 
first stage, the ship is controlled using the rudder and 
propeller; the second one, the ship is pushed into the 
wharf by tugboats for crabing motion. To verify the 
effectiveness of the proposed system, a numerical 
simulation is carried out.   

KEYWORDS: Ship berthing, neural networks, tugboat, 
MMG maneuvering model.      

Nghiên cứu tự động điều khiển tàu thủy cập cầu 
dựa trên các bộ điều khiển mạng thần kinh nhân tạo 
và tàu lai
ª TS. NGUYỄN VĂN SƯỚNG; ThS. PHẠM QUANG THỦY; ThS. PHẠM VĂN LUÂN

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Để có thể tự động hóa điều khiển chuyển động tàu 

thủy không người lái trong tương lai, cần thiết phải thiết 
kế các hệ thống tự động như: tự động lái tàu, tự động tránh 
va, tự động điều khiển cập cầu… Tự động điều khiển cập 
cầu tàu thủy được xem là một trong những bài toán phức 
tạp trong điều khiển phương tiện thủy vì đặc tính động lực 
học chuyển động tàu phức tạp trong điều kiện tốc độ thấp. 
Cho đến nay, mạng thần kinh nhân tạo là lý thuyết được sử 
dụng nhiều nhất cho bài toán tự động điều khiển tàu cập 
cầu. Sở dĩ như vậy là vì mạng thần kinh nhân tạo có khả 
năng học và thực hiện những hành động điều khiển tàu 

trong quá trình cập cầu. Việc này có thể hiểu mạng thần 
kinh nhân tạo giống như một người máy được trang bị kiến 
thức về cập cầu của con người để ứng dụng vào bài toán tự 
động cập cầu. 

Nghiên cứu [1] đề xuất hệ thống tự động cập cầu với các 
đầu vào của bộ điều khiển là các yếu tố: vị trí tàu, hướng mũi 
tàu, tốc độ tàu để điều khiển bánh lái và chân vịt tiếp cận cầu. 
Giải quyết bài toán khác huấn luyện mạng thần kinh. Nghiên 
cứu [2, 3] đề xuất hệ thống cập cầu tàu đa nhiệm gồm các 
đầu vào là góc mạn tiếp cận và khoảng cách từ tàu đến cầu 
cảng, điểm đóng góp của những nghiên cứu này là hệ thống 
cập cầu đề xuất có thể áp dụng với nhiều cảng khác nhau và 
xuất phát từ hai mạn tàu khác nhau mà không cần phải huấn 
luyện lại mạng. Nghiên cứu [4] đề cập mạng thần kinh tách 
kênh cho bài toán cập cầu, ưu điểm của cấu trúc mạng này 
là nâng cao chất lượng điều khiển. Ảnh hưởng của gió cũng 
đã được nghiên cứu với hệ thống điều khiển cập cầu với cấu 
trúc mạng thần kinh tách kênh [5].

Mặc dù đã có những kết quả đáng kể trong việc phát 
triển lý thuyết mạng thần kinh nhân tạo cho bài toán điều 
khiển tàu cập cầu, tuy nhiên trong thực tế, cập cầu tàu 
thường xuyên có sự hỗ trợ của tàu lai để điều khiển tàu 
khi mà tác dụng của các cơ cấu điều khiển tàu như bánh 
lái và chân vịt kém hiệu quả trong lúc tàu suy giảm tốc độ. 
Với lý do như vậy, nghiên cứu này tiếp tục phát triển một 
hệ thống tự động điều khiển tàu cập cầu sử dụng các bộ 
điều khiển mạng thần kinh nhân tạo với sự hỗ trợ của tàu 
lai. Ưu điểm của hệ thống đề xuất là có thể điều khiển tàu 
cập cầu tự động với các cơ cấu: bánh lái, chân vịt và các tàu 
lai tự hành. 

2. ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CẬP CẦU TÀU DỰA 
TRÊN MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO VÀ TÀU LAI HỖ TRỢ 

2.1. Khái quát bài toán cập cầu tàu 
Trong thực tế hàng hải, tàu thường được điều khiển 

vào cập cầu dựa trên 3 giai đoạn (Hình 2.1):
- Giai đoạn 1: Sử dụng bánh lái và chân vịt để đưa 

hướng mũi tàu về hướng tiếp cận cầu tàu (tàu được đưa từ 
khu vực A về khu vực B). Trong giai đoạn này, vì bánh lái còn 
có tác dụng thay đổi hướng nên cần phải tận dụng khoảng 
thời gian này đưa mũi tàu về hướng cập cầu tàu phù hợp. 

- Giai đoạn 2: Tốc độ vòng tua máy chính được giảm dần 
trong giai đoạn này để giảm tốc độ tàu (tàu được đưa từ khu 
vực B về khu vực C). Vì tàu suy giảm tốc độ trong giai đoạn 
này, nên việc điều khiển bánh lái để thay đổi hướng mũi tàu 
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không còn tác dụng nữa. Ở cuối giai đoạn này, máy chính 
sẽ được dừng hẳn để tàu vào tiếp cận cầu bằng quán tính. 

- Giai đoạn 3: Ở giai đoạn này, khi tác dụng điều khiển 
của máy chính và bánh lái không còn tác dụng nữa, thì các 
tàu lai thường được sử dụng để hỗ trợ đưa tàu vào cầu cảng 
(tàu được đưa từ khu vực C về khu vực D).    

Hình 2.1: Cập cầu tàu sử dụng tàu lai hỗ trợ

2.2. Cấu trúc mạng thần kinh đề xuất 
Trong nghiên cứu này, một mạng thần kinh nhân tạo 

được đề xuất để học bộ dữ liệu cập cầu được tạo ra với sự 
tham gia của các tàu lai ở giai đoạn 3. Cấu trúc mạng thần 
kinh được xây dựng như Hình 2.2.  

Hình 2.2: Cấu trúc mạng thần kinh đề xuất

Theo đó, mạng thần kinh nhân tạo trong nghiên cứu 
này là loại mạng truyền thẳng gồm 3 lớp: lớp đầu vào, lớp 
đầu ra và lớp ẩn. 

Lớp đầu vào gồm 6 nút mạng: khoảng cách từ mũi đến 
cầu (D), khoảng cách từ lái đến cầu (H), góc mạn tiếp cận 
cầu (ΨREL), tốc độ tàu theo phương dọc (u), tốc độ tàu theo 
phương ngang (v), tốc độ quay tàu (r). 

Lớp đầu ra gồm 4 nút mạng: góc bẻ bánh lái (δ), tốc độ 
vòng tua chân vịt (rps), lực đẩy của các tàu lai (flai1, flai1). 

Tùy thuộc vào số lượng dữ liệu học được cung cấp cho 
việc huấn luyện mạng, số lượng nút mạng trong lớp ẩn sẽ 
được chọn lựa để đảm bảo mục tiêu huấn luyện mạng. 

2.3. Huấn luyện mạng thần kinh 
Đầu vào được biểu diễn dưới dạng vector: Im = [D, H, 

ΨREL, u, v, r]T và đầu ra dưới dạng vector: Op = [δ, rps, flai1, flai2]
T. 

 Các nút trong lớp ẩn liên kết với các nút trong lớp đầu 
vào thông qua ma trận trọng số Wnm và vector ngưỡng kích 
hoạt Bn. Đầu ra tại lớp ẩn được biểu thị qua vector Hn: 

     
         

 (1)
Một cách tương tự, các nút trong lớp đầu ra liên kết 

với các nút trong lớp ẩn thông qua ma trận trọng số Wpn và 

vector ngưỡng kích hoạt Bp. Đầu ra tại lớp đầu ra được biểu 
thị qua vector Op: 

          
  (2)                                              

 Giả sử tập dữ liệu mẫu gồm l bộ dữ liệu đầu vào-đầu 
ra: {q1, t1}, {q2, t2},…{ql, tl}. Mục tiêu huấn luyện mạng là cho 
bộ dữ liệu đi qua mạng rồi so sánh giữa đầu ra của thực tế 
mạng với đầu ra của bộ dữ liệu làm căn cứ điều chỉnh các 
giá trị trọng số và ngưỡng kích hoạt. Hàm mục tiêu huấn 
luyện mạng:

              
    

 
(3)

Mục tiêu của thuật toán huấn luyện là điều chỉnh các 
giá trị trọng số và giá trị ngưỡng để tổng bình phương sai 
lệch giữa đầu ra thực tế của mạng với đầu ra của các mẫu 
là nhỏ nhất. 

Trọng số và giá trị ngưỡng được điều chỉnh theo hệ 
thức sau đến khi hàm mục tiêu đạt giá trị nhỏ nhất có thể:

                                            (4)

2.4. Tự động điều khiển tàu cập cầu 
Sau khi huấn luyện mạng thần kinh học dữ liệu cập cầu 

tàu đề cập đến việc sử dụng các tàu lai. Luật điều khiển của 
bộ điều khiển mạng thần kinh được biểu diễn qua hệ thức (5):

                                                                                     

 

(5)                                   

Hệ thống tự động cập cầu tàu được vận hành theo sơ 
đồ khối (Hình 2.3).

Hình 2.3: Sơ đồ khối tự động điều khiển tàu cập cầu

3. MÔ PHỎNG SỐ 
3.1. Mô hình điều động tàu thủy MMG
Trong nghiên cứu này, mô hình toán học điều động tàu 

thủy MMG [6] được sử dụng. Mô hình này được thể hiện 
qua hệ thức dưới đây: 

            
 (6)                                                                                                      
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Trong đó: m, mx, my - Khối lượng tàu, khối lượng thêm 
khi tàu chuyển động trong nước theo các trục dọc và trục 
ngang; Izz, Jzz- Mô-men khối lượng và mô-men khối lượng 
thêm khi tàu chuyển chuyển động quay; u, v, r - Tốc độ tàu 
trên các trục dọ, trục ngang và trục thẳng đứng. 

Lực sinh ra bởi chân vịt được biểu diễn:
                                                                                                   (7)

Lực và mô-men tác dụng lên tàu sinh ra bởi bánh lái:
                                                                                                          

 (8)
 

Lực và mô-men sinh ra bởi 2 tàu lai ở phía mũi và phía 
lái tàu được thể hiện qua hệ thức:

                                                                                                                    (9)

Trong nghiên cứu này, một tàu dầu cỡ lớn được sử dụng 
để mô phỏng, chi tiết mô hình này được thể hiện trong [6]. 

3.2. Kết quả mô phỏng
Trong phần này, kết quả mô phỏng số được chỉ ra để 

xác thực tính khả thi của hệ thống đề xuất. Để thực hiện 
được mô phỏng số, một số bước được thực hiện như: tạo 
ra bộ dữ liệu học (sử dụng mô hình toán trong 3.1), huấn 
luyện bộ điều khiển học theo dữ liệu được tạo ra. Kết quả 
cập cầu tàu tự động được mô tả như Hình 3.1 dưới đây.  

         Hình 3.1: Kết quả mô phỏng
Tàu ban đầu xuất phát tại vị trí có tọa độ (6, 6), hướng đi 

là 220 độ, tốc độ tàu theo hướng dọc là 2,5 m/s, tốc độ vòng 
tua chân vịt là 0,25 vòng/s. Ban đầu, tàu được điều khiển 
bằng bánh lái và chân vịt. Sau đó, các tàu lai ở phía mũi và 

lái được điều khiển để đưa tàu vào điểm cập cầu cuối cùng. 
Lực đẩy của các tàu lai được chỉ ra như trong kết quả mô 
phỏng (Hình 3.1). 

4. KẾT LUẬN
Trong nghiên cứu này, một hệ thống tự động điều 

khiển tàu cập cầu được đề xuất dựa trên mạng thần kinh 
nhân tạo và sự hỗ trợ của các tàu lai. Mạng thần kinh nhân 
tạo là mạng truyền thẳng với 6 đầu vào để tính toán 4 đầu 
ra điều khiển tàu gồm: góc bẻ lái, tốc độ vòng tua chân vịt 
và lực đẩy của các tàu lai. Mô phỏng số được thực hiện để 
xác thực tính khả thi của hệ thống đề xuất. Bên cạnh đó, 
nghiên cứu cũng là tiền đề để có thể thực hiện các thực 
nghiệm trên các tàu mô hình nhỏ trong tương lai.  

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam trong Đề tài mã số DT21-22.02.
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TÓM TẮT: Bài báo trình bày kết quả tính toán, chế 
tạo và kiểm nghiệm hầm gió (ống khí động) tốc độ 
thấp để phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu. Sản 
phẩm nghiên cứu này được sử dụng để đo dòng lưu 
chất đi qua các mô hình thu nhỏ như ô tô, máy bay, 
công trình xây dựng… làm tài liệu tham khảo cho các 
nhà sản xuất lựa chọn biên dạng phù hợp. Để đánh 
giá chất lượng sản phẩm chế tạo, nhóm tác giả đã 
đo một số thông số chính của ống khí động, ngoài 
ra có sử dụng thêm thiết bị tạo khói và cảm biến vận 
tốc để tăng tính trực quan. Sản phẩm của đề tài đảm 
bảo yêu cầu cho công tác giảng dạy và nghiên cứu 
khoa học.

TỪ KHÓA: Ống khí động, trực quan hóa, hệ số lực 
cản, hình dáng khí động học.

ABSTRACT: This paper presents the results of 
calculation, fabrication and testing of low-speed 
wind tunnels for training and research purposes. 
This research product is used to measure the flow 
rate of the fluid that flows through models such as 
cars, airplanes, construction, etc., as well as reference 
for manufacturers in choosing suitable coutour. For 
considering the quality of manufactured products, 
the main parameters of the aerodynamic pipe are 
measured. Beside that, the model are integrated 
with smoke-generator device and a velocity sensor 
to increase visualization effects. The results meet the 
requirementsfor academic trainning and scientific 
research.

KEYWORDS: Wind tunnel, observation, drag 
coefficient, aerodynamic shape.

Tính toán, chế tạo và kiểm nghiệm hầm gió tốc độ thấp

ª ThS. TRẦN TUẤN ANH
Trường Đại học Thủy lợi

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Khí động học chính là quá trình nghiên cứu các tính 

chất và yếu tố của không khí chuyển động và sự tương tác 
giữa không khí và chất rắn di chuyển qua nó, liên quan 
đến CFD (computational fluid dynamics), tính toán động 
lực học chất lưu, các vấn đề về khí động học trong kỹ 
thuật, mô phỏng tác động của dòng chảy nhiệt trong các 
quá trình; tính toán, tìm kiếm các giải pháp về tính chất 
khác nhau của dòng chảy như vận tốc, áp suất, mật độ, 
nhiệt độ…

Đường ống khí động là thiết bị dùng để nghiên cứu 
dòng chảy của chất lỏng qua các bề mặt cũng như sự 
tương tác của những bề mặt này với dòng chảy. Các bề 
mặt này thường là mô hình (với tỉ lệ thu nhỏ hoặc tỉ lệ thực) 
của những vật thể/phương tiện cần thiết kế hoặc kiểm tra. 
Kết quả của những thí nghiệm này mô phỏng một cách 
chính xác khí động học của các phương tiện/vật thể trong 
quá trình làm việc thực tế.

Ống khí động có hai loại là ống khí động kín và ống khí 
động hở. Ở nghiên cứu này, nhóm tác giả thiết kế chế tạo 
ống khí động dạng hở có buồng thử kín. Trong đó, không 
khí đầu tiên được hút qua một lớp tổ ong để nắn dòng, 
tiếp theo là một ống hội tụ để tăng tốc độ dòng khí nhằm 
đạt được tốc độ mong muốn trong buồng thử, khí đi qua 
buồng thử, cuối cùng không khí thoát ra bên ngoài qua 
ống giảm tốc hình côn loe như trong Hình 1.1. 

Hình 1.1: Sơ đồ nguyên lý ống khí động [1]

2. THIẾT KẾ CHẾ TẠO ỐNG KHÍ ĐỘNG PHỤC VỤ 
NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO

Mục tiêu của nghiên cứu là thiết kế ống khí động tốc 
độ 17 m/s, dạng hở buồng thử kín phục vụ đào tạo sinh 
viên đại học thực hiện các khảo sát thực nghiệm, trực quan 
hóa dòng lưu chất khi đi qua các mô hình thu nhỏ. Ống 
khí động bao gồm 5 thành phần chính là lớp tổ ong nắn 
dòng, ống hội tụ để tăng tốc, buồng thử để thử nghiệm, 
ống loe phân kỳ để giảm tốc và phần truyền động tạo ra 
năng lượng cho ống (quạt gió) [2, 3, 4].

2.1. Lựa chọn quạt gió và xác định các kích thước 
của ống khí động

2.1.1. Lựa chọn quạt
Ở đề tài này, mục đích chế tạo hầm gió phục vụ đào tạo 

sinh viên nên lựa chọn quạt, phân tích phần thử nghiệm đã 
được thực hiện khi lưu lượng dòng chảy khối lượng là 0,25 
m3/s và vận tốc lớn nhất trong đoạn thử nghiệm là 17 m/s. 
Vận tốc này không quá lớn và phù hợp với quạt gió được 
chọn sẵn có trên thị trường. Kích thước của quạt sẽ ảnh 
hưởng đến thiết kế phần khuếch tán và phần thử nghiệm.

Ta lựa chọn quạt gió có model SHRV400 là loại quạt 
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hút công nghiệp được chế tạo trong nước:
Đường kính 

cánh
(m)

Chiều rộng vỏ
(m)

Chiều dài vỏ
(m)

Lưu lượng 
max

(m3/s)

0.31 0,4 0,4 0,25

2.1.2. Xác định các kích thước của ống khí động
- Phần thử nghiệm:
Phương trình liên tục được áp dụng để tính toán dòng 

chảy trong ống khí động tốc độ thấp:
(1)

 Với: Q - Lưu lượng dòng khí (m3/s);
A - Diện tích mặt cắt ngang phần thử nghiệm (m2);
v - Vận tốc dòng khí trong phần thử nghiệm (m/s).
Với vận tốc mong muốn v = 17 m/s, ta tính được diện 

tích mặt cắt ngang của buồng thử:
(2)

Với buồng thử mặt cắt hình vuông, kích thước buồng 
thử là:

(3)
Chiều dài của buồng thử được tính sao cho dòng chảy 

phát triển ổn định trong buồng thử. Với tỷ lệ chiều dài (L)/
đường kính thủy lực (Dtn) đảm bảo nằm trong khoảng 3 
đến 5 lần [5], Dtn = 0,12 là tiết diện vuông phần thử nghiệm:

(4)
Như vậy, ta chọn L = 0,45 (m).
- Buồng khuyếch tán (giảm tốc):
Ống loe giảm tốc có góc khoảng 10 - 14 độ, tính cho 

hai bên để tránh hiện tượng tách dòng [4]. Ở đây, ta chọn 
góc 14 độ để giảm chiều dài buồng. Chiều dài buồng được 
tính toán theo hình học:

Hình 2.1: Sơ đồ tính buồng giảm tốc
Chiều dài buồng giảm tốc:

(5)

Với: Dq - Cạnh mặt cắt hình vuông buồng giảm tốc 
phía lớn lấy bằng với đường kính quạt.

- Buồng nón co (tăng tốc):
Tỷ lệ co từ 6 đến 9 lần về diện tích mặt cắt thường 

được sử dụng cho ống khí động loại nhỏ [2]. Nguyên lý của 
buồng tăng tốc là lấy một khối lượng lớn không khí và thu 
lại diện tích nhỏ để đạt mật độ dòng cao hơn [3].

Ở đây, chọn tỷ số co là 6, ta có:
(6)

Với: AT - Diện tích hình vuông hình nón co đầu vào, Atn 
là diện tích phần thử nghiệm.

Chiều dài cạnh mặt cắt hình vuông của hình nón co 
phần đầu vào:

(7)

Chiều dài của hình nón co bằng một nửa cạnh co đầu vào:
(8)

- Bản vẽ lắp ráp của hầm gió:

Hình 2.2: Hầm gió sau thiết kế
2.1.3. Trang thiết bị thí nghiệm
- Máy tạo khói:
Thành phần này để tạo ra khói trắng dày đặc đưa vào 

đường hầm theo hướng song song. Đặc tính của khói như 
trọng lượng riêng… sẽ ảnh hưởng lớn đến thí nghiệm. 
Máy tạo khói cầm tay được mua ngoài thị trường, sử dụng 
tốt trong những phòng hát Karaoke gia đình, sân khấu cỡ 
nhỏ, phòng trà…

Hình 2.3: Máy tạo khói, biến tần và máy đo tốc độ gió
- Biến tần: Để thay đổi tốc độ của quạt gió nhằm thay 

đổi lưu lượng và tốc độ gió bên trong phần quan sát.
- Thiết bị đo tốc độ gió:
Lựa chọn thiết bị Tenmars Tm-4001 được dùng rộng rãi 

để đo lưu lượng gió, lưu lượng gió ngoài trời, quạt thông 
gió, đường ống, họng gió máy lạnh…

2.2. Chế tạo mô hình
- Vật liệu:
Có thể gia công chế tạo ống khí động này bằng nhiều 

loại vật liệu khác nhau như thép cán mỏng, nhựa, mica… 
Nghiên cứu này chế tạo nó bằng vật liệu mica nhằm mục 
đích tiết kiệm chi phí, dễ gia công, thuận tiện quan sát cấu 
trúc dòng chảy.

Hình 2.4: Chế tạo phần buồng lắng, nón co, phần quan sát và buồng 
khuyếch tán 

Hình 2.5: Chế tạo và lắp quạt, lắp hoàn chỉnh hầm gió

3. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN
3.1. Các bước thử nghiệm 
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- Tính toán số Re;
- Chuẩn bị khói bằng máy tạo khói;
- Đảm bảo độ kín của hầm gió;
- Vận hành quạt với các tốc độ khác nhau khi không 

mô hình và có mô hình trong buồng thử. Quạt điều khiển 
tốc độ hay lưu lượng bằng biến tần;

- Mở van khói để nhả khói vào phần thử nghiệm thông 
qua ống dò;

- Chụp ảnh luồng không khí có khói trong phần thử 
nghiệm bằng camera tốc độ cao;

- Đo vận tốc trong buồng thử.
3.2. Kết quả thử nghiệm 

Hình 3.1: Hình ảnh và cấu hình vận tốc dòng chảy không khí trong 
phần thử nghiệm ở lưu lượng 0,003226 m3/s, số Re bằng 1804

Hình ảnh quan sát bằng camera trên Hình 3.1 cho thấy 
đường dòng trong buồng thử khá đồng nhất. Các đồ thị cho 
thấy vận tốc không khí trong buồng thử có dạng parabol 
bẹt. Như vậy, có thể xem như dòng chảy là đồng nhất (các 
thông số vận tốc, áp suất và mật độ không khí phân bố 
tương đối đều trên một mặt cắt, số Re nhỏ hơn 2000).

Hình 3.2: Hình ảnh và cấu hình vận tốc dòng chảy không khí trong 
phần thử nghiệm ở lưu lượng 0,006336 m3/s, số Re bằng 3544

Các hình ảnh quan sát bằng camera và Hình 3.2, đường 
dòng trong phần thử nghiệm bắt đầu rối loạn, ta có thể 
xem là dòng chảy rối, Re là 3544.

4. KẾT LUẬN
Từ các kết quả trên ta thấy sản phẩm ống khí động 

thiết kế chế tạo đạt các tiêu chí:
- Tạo ra môi trường dòng chảy không khí đồng nhất;
- Có thể dễ dàng quan sát dòng chảy trong phần thử 

nghiệm bằng camera;
- Dễ dàng đo đạc thông số động học và đưa các vật 

mẫu vào phần thử nghiệm;
Từ đây, ống khí động này có thể sử dụng để quan sát 

cấu hình dòng chảy không khí khi đi qua vật mẫu, khảo sát 
các mô hình thu nhỏ phục vụ đào tạo sinh viên đại học.
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TÓM TẮT: Dầm cầu trục được sử dụng trong công 
nghiệp nhằm tạo đường di chuyển cho cầu trục di 
chuyển dọc trên đó. Bài báo trình bày việc thiết kế 
kết cấu tối ưu của dầm cầu trục, sử dụng thuật toán 
di truyền.

TỪ KHÓA: Thiết kế tối ưu, các thông số, dầm cầu trục.

ABSTRACT: Runway beams are used in industry to 
provide a track upon which an overhead crane is fitted 
and travelled along the path of the runway beam. 
This paper presents a method to optimal design 
of parameters of the runway beam using genetic 
algorithm.  

KEYWORDS: Optimal design, parameters, runway beam.

Nghiên cứu thiết kế kết cấu tối ưu của dầm đỡ cầu trục

ª NGUYỄN MINH TIẾN; BÙI QUANG HUY; NGHIÊM QUANG TUẤN
NGUYỄN HỮU THỦY; TS. TRẦN NGỌC AN
Trường Đại học Phenikaa

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cầu trục là loại máy xếp dỡ được dùng chủ yếu trong 

các phân xưởng cơ khí, các nhà kho, các nhà máy để nâng 
hạ, vận chuyển hàng với lưu lượng lớn. Cầu trục còn được 
sử dụng trong các lĩnh vực khác của ngành kinh tế quốc 
dân với các thiết bị mang hàng rất đa dạng như: móc treo, 
mâm cặp, nam châm điện, gầu ngoạm…, đặc biệt là cầu 
trục được sử dụng phổ biến trong ngành chế tạo máy và 
luyện kim với thiết bị mang hàng chuyên dụng.

Hình 1.1: Dầm cầu trục [6] 
Cấu kiện chịu lực cơ bản của kết cấu cầu trục là dầm 

cầu trục. Việc tính toán các thông số dầm cầu trục sao cho 
tối ưu về mặt khối lượng mà vẫn đảm bảo các điều kiện 
độ cứng, độ bền và độ ổn định là một yêu cầu đặt ra trong 
thực tế thiết kế. Các tài liệu [3, 4, 7, 8] trình bày việc thiết 
kế thay đổi kết cấu dầm nhằm đặt yêu cầu tiết kiệm khối 
lượng một cách định tính mà chưa có chỉ dẫn tính toán chi 
tiết. Các tài liệu hướng dẫn tính toán chi tiết nhà xưởng 

công nghiệp [1, 5] không có phần trình bày về tính toán 
thiết kế dầm cầu trục. Trong tài liệu [6], các tác giả nêu vấn 
đề mang tính định tính, chưa đi sâu vào tính toán chi tiết. 
Nội dung bài báo trình bày cơ sở tính toán thiết kế dầm cầu 
trục và xây dựng một chương trình phần mềm đủ đơn giản 
nhưng có thể tính toán tối ưu kết cấu dầm cầu trục với mục 
tiêu khối lượng dầm là nhỏ nhất.

2. CÁC PHƯƠNG ÁN THAY ĐỔI TIẾT DIỆN DẦM CẦU TRỤC
Dầm đỡ cầu trục thường được tính toán với sơ đồ tính 

là dầm đơn giản chịu tải trọng phân bố đều nên biểu đồ 
nội lực có sự thay đổi nội lực lớn tại các tiết diện, do đó nếu 
như giữ nguyên tiết diện trên suốt chiều dài dầm sẽ lãng 
phí vật liệu. Nhằm mục đích giảm trọng lượng bản thân 
dầm và tiết kiệm vật liệu cho dầm có thể thay đổi tiết diện 
dầm tại những chỗ có giá trị nội lực bé hơn.

Có một số phương án thay đổi tiết diện dầm như Hình 
2.1 dưới đây:

Hình 2.1: Các phương án thay đổi tiết diện dầm [3, 8]
Cấu kiện chịu lực cơ bản của kết cấu cầu trục là dầm 

cầu trục. Nội dung bài báo trình bày cơ sở tính toán thiết 
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kế dầm cầu trục và xây dựng một chương trình phần mềm 
đủ đơn giản nhưng có thể tính toán tối ưu kết cấu dầm 
cầu trục.

Chiều dài đoạn x1 thông thường được lấy:

với l là chiều dài nhịp dầm.
- Phương án 1 (Hình 2.1a): Giảm chiều cao bụng dầm.
Có ưu điểm mặt trên của dầm vẫn phẳng nhưng chế 

tạo phức tạp, nhiều chi tiết và lực cắt gối tựa thường lớn 
nên trong nhiều trường hợp không đủ khả năng chịu cắt.

- Phương án 2 (Hình 2.1b): Giảm chiều rộng cánh dầm.
Có ưu điểm là mặt trên dầm vẫn phẳng trên suốt chiều 

dài nên thuận tiện khi liên kết với các cấu kiện khác, được 
áp dụng phổ biến với dầm tổ hợp hàn.

3. CƠ SỞ TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ DẦM CẦU TRỤC

Hình 3.1: Kích thước dầm chữ I tổ hợp hàn [6]
3.1. Xác định nội lực dầm cầu trục
Dầm cầu trục được tính toán theo mô hình dầm giản 

đơn. Sử dụng phương pháp đường ảnh hưởng (ĐAH). Áp 
dụng các bài toán cơ học kết cấu để vẽ ĐAH nội lực (mô-
men và lực cắt).

Hình 3.2: ĐAH nội lực của dầm giản đơn

3.2. Kiểm tra tiết diện dầm
3.2.1. Theo điều kiện cường độ

Kiểm tra tại vị trí giữa nhịp có mô-men uốn lớn nhất và 
tại vị trí mặt cắt thay đổi, ứng suất pháp lớn nhất trên tiết 
diện được kiểm tra theo công thức:

Kiểm tra điều kiện bền chịu cắt của tiết diện dầm, ứng 
suất tiếp lớn nhất (tại thớ trung hòa của tiết diện) cần thỏa 
mãn công thức:

3.2.2. Theo điều kiện độ cứng (độ võng) của dầm
Nếu chiều cao dầm chọn h ≥ hmin thì không cần kiểm 

tra độ võng của dầm. Trong trường hợp ngược lại, cần 
kiểm tra độ võng của dầm thỏa mãn công thức:

3.2.3. Theo điều kiện ổn định tổng thể của dầm
Ổn định tổng thể của dầm cầu trục được kiểm tra theo 

công thức:

jb - Hệ số độ cứng tổng thể.

4. GIẢI BÀI TOÁN TỐI ƯU BẰNG HÀM GA CỦA 
MATLAB

Trong nội dung đề tài, sử dụng hàm ga để tìm cực tiểu 
của hàm f(x) hay tìm nghiệm cho bài toán tối ưu sử dụng 
thuật toán di truyền với cú pháp như sau:

x = ga(fun,nvars,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,intcon)
Ý nghĩa của câu lệnh này như sau:
- Tìm x để tối thiểu hàm fun.
- Số lượng các biến thiết kế nvars
- Các ràng buộc tuyến tính:
Ax £ b
Aeqx = beq
- Điều kiện biên:
lb £ x £ ub
- Các ràng buộc phi tuyến nonlcon, được biểu diễn 

dưới dạng:
c(x) £ 0
ceq(x) = 0
- Điều kiện các biến là số nguyên intcon.

5. VÍ DỤ ÁP DỤNG
5.1. Các số liệu đầu vào
Thiết kế dầm cầu trục với các thông số:
- Nhịp nhà: L = 24 m;
- Bước cột: B = 12 m. 
Như vậy, chiều dài nhịp của dầm cầu trục l = B = 12 m.
- Sức trục: Q = 25 T, chế độ làm việc trung bình;
- Thép chế tạo dầm cầu trục là thép CCT38 (TCVN 

5709:1993) với các thông số như Bảng 5.1.
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Bảng 5.1. Các thông số của thép CCT38

Cường độ chịu kéo thép f = 2100 daN/cm2

Cường độ chịu cắt thép fc = 1325,7 daN/cm2

Mô-đun đàn hồi E = 2100000 daN/cm2

Bảng 5.2. Thông số cầu trục sức trục 25T theo catalog [1]

Nhịp Lk

Bề rộng 
gabarit Bk

Bề rộng đáy 
Kk

T. lượng cầu 
trục G

T. lượng xe 
con Gxc

Áp lực Pmax Áp lực Pmin

m mm mm T T kN kN

22.5 4.130 3.200 13,98 1,573 158 36,9

+ Kiểm tra điều kiện cường độ tại tiết diện x1:

+ Kiểm tra điều kiện ổn định tổng thể tại mặt cắt giữa nhịp:

+ Kiểm tra điều kiện ổn định tổng thể tại tiết diện x1:

+ Điều kiện khối lượng dầm mang giá trị dương:

Ta xác định được các thông số tối ưu như sau:
hopt  = 111 cm;
bfopt  = 42 cm;
tfopt  =  14 mm;
twopt  = 10 mm;
h1opt  = 57 cm.
Khối lượng dầm cầu trục tối ưu:
Gbt opt = 1806,2 kg
5.3. Thiết kế tối ưu theo phương án 2 (thay đổi 

chiều rộng bản cánh)
Hàm mục tiêu, điều kiện biên, điều kiện ràng buộc như 

trong phương án 1.
- Chọn các biến thiết kế:
x(1) = h: Chiều cao dầm (đơn vị cm);
x(2) = bf: Bề rộng bản cánh tại giữa nhịp (đơn vị cm);
x(3) = tf/2: Một nửa bề rộng bản cánh (đơn vị mm);
x(4) = tw/2: Một nửa bề rộng bản bụng (đơn vị mm);
x(5) = bf1: Bề rộng bản cánh tại đầu dầm (đơn vị cm).
Ta xác định dược các thông số tối ưu như sau:
hopt  = 89 cm;
bfopt  = 44 cm;
tfopt  =  16 mm;
twopt  = 10 mm;
b1opt  = 35 cm.
Khối lượng dầm cầu trục tối ưu:
Gbt opt = 1998,3 kg.

5.2. Thiết kế tối ưu theo phương án 1 (thay đổi 
chiều cao dầm)

- Chọn các biến thiết kế:
x(1) = h: Chiều cao dầm tại giữa nhịp (đơn vị cm);
x(2) = bf: Bề rộng bản cánh (đơn vị cm);
x(3) = tf/2: Một nửa bề rộng bản cánh (đơn vị mm);
x(4) = tw/2: Một nửa bề rộng bản bụng (đơn vị mm);
x(5) = h1: Chiều cao dầm tại đầu dầm (đơn vị cm).
- Hàm mục tiêu:
Khối lượng của dầm m = f(x) -> min
- Số lượng biến thiết kế:
nvars = 5;
- Điều kiện biên:
x(1) Î [hmin, 180];
x(2) Î [18, 80];
x(3) Î [6, 12];
x(4) Î [5, 12];
x(5) Î [hmin/2, 180]
- Điều kiện các biến là số nguyên intcon
Trong bài toán đang xét, các biến thiết kế đều là số 

nguyên, do đó:
intcon = [1 2 3 4 5];
Các ràng buộc phi tuyến nonlcon, được biểu diễn dưới dạng:
c(x) ≤ 0
- Các ràng buộc tuyến tính:
+ Điều kiện ổn định cục bộ của bản cánh chịu nén và 

điều kiện liên kết:
bf  – 30tf  ≤ 0
h/10 - bf  ≤ 0
- Điều kiện ổn định cục bộ bản sườn khi không sử 

dụng sườn gia cường:

+ Điều kiện giảm chiều cao đầu dầm:
                            h1 – h ≤ 0
- Các ràng buộc phi tuyến:
+ Kiểm tra điều kiện cường độ tiết diện giữa dầm:

+ Kiểm tra điều kiện cường độ tiết diện đầu dầm:
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Như vậy, nhận thấy phương án 1 cho kết quả khối 
lượng dầm cầu trục tối ưu là nhỏ hơn.

6. KẾT LUẬN
Bài báo đã tập trung nghiên cứu tính toán dầm cầu 

trục theo một cách tiếp cận đơn giản, dễ hiểu. Trong nội 
dung bài báo đã nghiên cứu xây dựng được một chương 
trình tính toán tối ưu dầm cầu trục theo hai phương án 
bằng phần mềm Matlab. Ưu điểm của chương trình là dễ 
dàng thay đổi các thông số đầu vào cho các bài toán khác 
nhau. Các kết quả tính toán có thể áp dụng trong thiết kế 
dầm cầu trục trong công trình thực tế với độ tin cậy cao.
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TÓM TẮT: Hàng container luôn là mối quan tâm 
của tất cả các quốc gia có đường biển trên thế giới. 
Nghiên cứu này là nghiên cứu đánh giá hiệu quả 
của một số bến container tại Cảng Hải Phòng, Việt 
Nam trong giai đoạn 10 năm (2010 - 2019). Thông 
qua đánh giá, so sánh hiệu quả hoạt động cùng với 
những yếu tố ảnh hưởng đầu vào và đầu ra sẽ được 
trình bày để thảo luận và đưa ra đề xuất cho các nhà 
khai thác bến cảng và Chính phủ. Phân tích bao dữ 
liệu (DEA) CCR - BCC và Window là phương pháp 
luận của nghiên cứu này và chịu trách nhiệm tính 
toán điểm hoạt động của 15 bến container tại Hải 
Phòng. Sau khi nghiên cứu, các kết quả tồn tại cho 
thấy Green Port và Đình Vũ là các bến hiệu quả nhất 
về sản xuất và kỹ thuật, tuy nhiên Cảng HICT Lạch 
Huyện là cảng duy nhất có hiệu suất quy mô tối ưu. 
Nghiên cứu này cung cấp dữ liệu thứ cấp cho các 
nghiên cứu sâu hơn về cảng, bến cảng không chỉ 
của khu vực Hải Phòng mà còn của cả nước. Nghiên 
cứu này mới chỉ dựa trên dữ liệu thu thập được trong 
phạm vi hẹp là một số bến container tại Hải Phòng.

TỪ KHÓA: Hiệu quả hoạt động, phân tích bao dữ 
liệu, cảng container, Cảng Hải Phòng.

ABSTRACT: Containerized cargo has always been a 
concern for all countries bordering sea around the 
world. This study is a research in assessing efficiencies 
of some container terminals at the Port of Hai Phong, 
Vietnam in a period of ten years (2010 - 2019). 
Through evaluation, a comparison of operational 
efficiencies along with affecting inputs and outputs 
will be presented to discuss and give suggestion 
for terminals’ operators and Government. Data 
envelopment analysis (DEA) CCR - BCC and Window 
are methodologies of this study and responsible 
for calculating performance score of 15 container 
terminals in Hai Phong. Following the study, the 
existed results showed that Green and Dinh Vu were 
the most efficient terminals in terms of production 
and techniques; however, HICT Lach Huyen Terminal 
was the only one having an optimal scale efficiency. 
This study has provided a secondary data for further 

researches about ports and terminals not only in Hai 
Phong region but also in the whole country. However, 
this research has just been based on data collected 
in a narrow scope that is some container terminals in 
Hai Phong. 

KEYWORDS: Operational efficiency, data envelopment 
analysis, container terminal, Port of Hai Phong.

Đánh giá và đề xuất một số biện pháp 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các bến cảng container 
tại khu vực cảng biển Hải Phòng giai đoạn từ năm 2010 
đến năm 2019

ª ThS. PHẠM TRUNG KIÊN
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam là đất nước được thiên nhiên ưu đãi với lợi 

thế có đường bờ biển dài hơn 3.200 km. Nhờ đó, việc phát 
triển vận tải biển đã mang lại nhiều lợi ích cho đất nước, 
đặc biệt là ngành vận tải container.

Việt Nam có 3 thương cảng quốc tế ở mỗi miền của 
đất nước. Hàng năm, tại Việt Nam, trung bình khoảng 72% 
lượng container qua các cảng khu vực phía Nam, đặc biệt 
là các cảng nhóm 5 (TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu) 
và 26% qua các cảng khu vực phía Bắc. Có thể thấy rõ điều 
này trong Hình 1.1.

Hình 1.1: Tỷ lệ trung bình hàng container tại mỗi khu vực ở Việt Nam
Sản lượng container qua cảng tại Việt Nam có xu 

hướng tăng dần trong 10 năm từ 2009 đến 2019 (Hình 
1.2). Năm 2009, lượng container thông qua Việt Nam là 
gần 5.000.000 TEU. Trong hai năm tiếp theo, mỗi năm con 
số này tăng khoảng 1 triệu và tổng lượng hàng container 
thông qua cảng đạt 6,5 triệu TEU. Năm 2012 chứng kiến   sự 
tăng trưởng vừa phải về lượng container thông qua, với 
mức tăng khoảng 2.000.000 TEU. Sau đó, con số này tăng 
không đáng kể và 4 năm sau, lượng container thông qua 
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Đánh giá và đề xuất một số biện pháp 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các bến cảng container 
tại khu vực cảng biển Hải Phòng giai đoạn từ năm 2010 
đến năm 2019

cảng đạt gần 12 triệu TEU. Năm 2017 đã có một sự gia tăng 
đáng kinh ngạc khi số liệu là hơn 15 triệu TEU, cao hơn 
khoảng 3,5 triệu so với năm 2016. Trong hai năm thống kê 
cuối, tổng sản lượng container thông qua Việt Nam tăng 
bền vững, cho đến năm 2019 đạt đỉnh 17.356.647 TEU. Rõ 
ràng rằng, ngành vận tải container tại Việt Nam đang ngày 
càng phát triển mạnh mẽ qua từng năm.

Hình 1.2: Lượng hàng container thông qua cảng ở Việt Nam từ năm 
2009 đến năm 2019

 Nghiên cứu này sẽ chỉ tập trung đánh giá các biến đánh 
giá đầu vào và đầu ra đối với hiệu quả hoạt động của 15 bến 
container tại Cảng Hải Phòng trong giai đoạn 10 năm 2010 - 
2019 theo phương pháp DEA. Hơn nữa, đánh giá hiện có về 
việc so sánh giữa các kết quả có thể đưa ra các đề xuất thích 
hợp cho các nhà khai thác bến và Chính phủ.

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1. Hiệu quả trong khai thác cảng container
Trước đây, vấn đề liên quan đến hiệu quả khai thác 

cảng được nhiều nhà nghiên cứu tiến hành thực hiện và 
các nghiên cứu đã chỉ ra nhiều nhân tố giúp đánh giá, 
đo lường hiệu quả hoạt động khai thác cảng. Trong các 
nghiên cứu của mình, tác giả Valentine và Gray (2001) đo 
lường hiệu quả và cơ cấu tổ chức của 31 cảng container 
nằm trong top 100 cảng container lớn nhất thế giới. 
Nghiên cứu của nhóm tác giả trên sử dụng DEA (phân 
tích bao bọc dữ liệu) thực hiện bằng việc thu thập dữ liệu 
liên quan đến hoạt động cảng biển của năm 1998. Để giải 
quyết các thiếu sót trước đây trong quá trình thu thập, hợp 
lí hóa, tiêu chuẩn hóa các dữ liệu nghiên cứu trong ngành 
công nghiệp cảng biển, đo lường hiệu quả bằng các tiêu 
chí đầu vào như diện tích đất khai thác và nguồn lực con 
người, các tác giả nói trên đã quyết định so sánh “sử dụng 
yếu tố đầu vào để đánh giá hiệu quả cảng biển đó là chiều 
dài cầu bến, tiêu chí đầu ra sẽ là sản lượng hàng thông qua 
cảng” (bao gồm sản lượng thông qua tính theo container 
và hàng ngoài container).

2.2. Phương pháp phân tích bao dữ liệu
Trước đây, phương pháp DEA đã được sử dụng bởi 

đa số các nhà nghiên cứu khi tiến hành đo lường hiệu 
quả cảng biển (Kuo, Lu và Hieu, 2020). Charnes, Cooper 
và Rhodes (1978) đã giới thiệu phương pháp nghiên cứu 
của mình để đánh giá hiệu quả cảng biển dựa vào việc đo 
lường hiệu quả của nhiều đơn vị ra quyết định (DMU). Theo 
nhận định của mình, Farrell (1957) đưa ra ý tưởng sử dụng 
đường giới hạn khả năng sản xuất (production possibilities 
frontier - PPF) làm tiêu chí đánh giá hiệu quả (tương đối) 
giữa các công ty trong cùng một ngành.

* Lựa chọn biến đầu vào và đầu ra:
Nghiên cứu được thực hiện trên 6 biến đầu vào bao gồm:
- Số lượng cầu bến, số thiết bị bốc xếp, chiều dài cầu 

bến được xem như những nhân tố trực tiếp ảnh hưởng 
đến hiệu quả khai thác cầu bến khi tàu nằm tại cảng.

- Diện tích bến cảng ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng 
khu hậu phương, khu bãi cảng. Diện tích bãi lớn có thể 
chất xếp được nhiều container, chỉ tiêu này được tính toán 
bằng diện tích.

- Số lượng thiết bị xếp dỡ tại bãi bao gồm xe nâng 
khung, xe nâng trước, xe nâng sau, xe nâng ôm, cẩu khung 
là các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất bốc xếp hàng hóa 
tại bãi. Khu bến cảng có càng nhiều thiết bị bốc xếp nói 
trên thì sẽ đảm bảo việc giải phóng hàng hóa, giao hàng 
cho khách được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả hơn. Các 
chỉ tiêu trên được tính toàn bằng số lượng phương tiện.

- Số lượng nhân công ở đây được hiểu là lực lượng lao 
động được biên chế tại các bến cảng. Tiêu chí đầu vào này 
ảnh hưởng đến hiệu quả của cả khu vực cầu bến và khu 
vực bãi chứa hàng tại cảng.

 
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Mô hình CCR DEA
Mô hình DEA CCR sẽ có dạng công thức sau: 

(1)
Trong đó:
hj - Thước đo hiệu quả được tính cho mỗi DMU thứ k k 

(kth DMU);
ur - Khối lượng đầu ra r (rth output);
yrk - Đầu ra rth được sản xuất bởi kth DMU;
vi - Khối lượng đầu vào i (ith input);
xik - Khối lượng đầu vào ith   được sản xuất bởi kth DMU.
Công thức cho điểm (1) theo mô hình CCR được giải 

thích cho từng DMUk bằng thuật toán xử lí lỗi bằng lập 
trình máy tính (Charnes et al., 1978) như sau:   

  (2)

2.2. Mô hình BCC DEA
Bên cạnh đó, mô hình BCC cũng được sử dụng và hiệu 

chỉnh các yếu tố đầu vào và các yếu tố đầu ra dùng để đưa 
vào mô hình tính toán dưới đây:

 (3)

2.3. Mô hình Window DEA
Nếu coi N số lượng DMUs (n =1,2,3,…,N), T số thứ tự 

giai đoạn thời gian (t =1,2,3,…,T), k được biểu hiện dưới 
dạng khung thời gian với chiều dài của khung chạy từ (1≤ 
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k ≤ T), w là chiều dài rộng của khung thời gian (1 ≤ w ≤ 
Tk), chúng ta có ma trận biểu thị mối quan hệ giữa các đại 
lượng trên được mô tả như sau:

 (4)

Thay thế một cách thích hợp công thức (4) cho các 
biến x và y trong các công thức (1), (2) và (3) và đưa vào 
phần mềm DEA để tính toán và phân tích.

3. PHÂN TÍCH THỰC NGHIỆM
3.1. Phân tích mô hình CCR 
Tiến hành sử dụng phần mềm DEA Solver Pro 5.0, các 

khung ma trận được thiết lập theo các mô hình CCR và BCC 
đã được tính toán để thực hiện phân tích và đưa kết quả 
mang tính trung bình giúp phản ánh về hiệu quả của bến 
cảng container. Để so sánh kết quả về hiệu quả giữa các 
DMU khác nhau đồng thời và cùng một DMU qua 10 năm, 
nghiên cứu này tập trung nhiều hơn vào yếu tố lao động 
với kết quả quan sát từ mô hình CCR thông qua 10 khung 
kết quả tính toán. Để so sánh rõ ràng kết quả hoạt động 
của các bến cảng container thời gian, thời điểm nghiên 
cứu nên được tiến hành phân tích theo giai đoạn 4 năm 
một lần. Ngoài ra, trong 5 bến cảng container hiệu quả 
nhất phân tích theo mô hình CCR tương tự như phân tích 
mô hình CCR cho mỗi năm. Đặc biệt, có một số thay đổi về 
thứ tự hiệu quả có được khi phân tích kết quả của nhóm 
các bến cảng này, tuy nhiên sự khác biệt không rõ ràng. 
Đình Vũ (0,9220) là bến cảng xếp hạng đầu tiên, tiếp theo 
là Green Terminal với 0,9216 điểm. Bên cạnh đó, Cảng Hải 
An và PTSC Đình Vũ cũng hoán đổi vị trí cho nhau, khi PTSC 
Đình Vũ được 0,7325 điểm, cao hơn Hải An 0,7154 điểm. 
Top 5 thuộc về Nam Hải với số điểm trung bình là 0,6516. 
Chùa Vẽ vẫn là bến có hiệu suất kém nhất với 0,0109 điểm.

3.2. Phân tích mô hình BCC
Nhìn chung, tất cả các điểm số đánh giá hiệu quả cảng 

biển theo mô hình này đều có xu hướng tăng lên thông 
qua phân tích cửa sổ BCC. Do đó, điều này ảnh hưởng đến 
sự thay đổi một phần kết quả hoạt động trong quy mô của 
các DMU được đánh giá. Điểm số của SE là minh chứng rõ 
ràng nhất cho sự thay đổi này. Sau khi đưa vào sử dụng các 
bến SE, Đình Vũ (0,9989) và Green (0,9984) đã phải nhường 
vị trí số một về hiệu suất tối đa trong quy mô cho bến cảng 
HICT. Đứng ở vị trí thứ 4 là Tân Vũ Terminal (0,9924), vừa 
đứng ở vị trí thứ 11 khi áp dụng cửa sổ CCR. Các vị trí tiếp 
theo lần lượt thuộc về các bến Nam Hải Đình Vũ (0,9826), 
Hải An (0,9812), PTSC Đình Vũ (0,9056) và Nam Đình Vũ 
(0,9001) có số điểm cao hơn 0,9. Bên cạnh đó, các vị trí thứ 
9, 10 và 11 thuộc về các bến cảng Nam Hải, Đoạn Xá và Tân 
Cảng 128 có kết quả chênh lệch không rõ ràng với nhau, 
0,8610, 0,8364 và 0,8328 điểm.

Trong khi đó, bến Chùa Vẽ (0,7171) đã có kết quả tốt 
hơn ở SE, thậm chí cao hơn một số bến cảng container xếp 
trên nó sau khi được tính toán lần lượt qua hai vòng gồm 
các bến container VipGreen (0,6712), Transvina (0,5104), 
Tân Cảng 189 (0,5019).

4. KẾT LUẬN
4.1. Kết luận
Nghiên cứu này đã phân tích hiệu quả hoạt động của 

15 bến container tại Cảng Hải Phòng dựa trên 6 biến đầu 
vào, bao gồm số lượng cầu cảng, thiết bị xếp dỡ nâng hạ, 
số lượng lao động, diện tích bến, chiều dài bến và sản 
lượng container thông qua các bến cảng. Nhìn chung, 
hầu hết các bến container được đề cập đều đạt kết quả 
khả quan về hiệu quả quy mô trong 10 năm từ 2010 đến 
2019, ngoại trừ các bến cảng Tân Cảng 189 của Transvina 
và HICT Lạch Huyện là bến đạt hiệu quả cao nhất về quy 
mô, nhưng Green Terminal và Đình Vũ là các bến cảng có 
hiệu suất cao nhất về sản xuất và kỹ thuật.

4.2. Khuyến nghị
- Nghiên cứu học thuật có được từ nghiên cứu:
Nghiên cứu này cung cấp dữ liệu thứ cấp cho các 

nghiên cứu sâu hơn tìm hiểu về cảng, bến không chỉ của 
khu vực Hải Phòng mà còn của cả nước. Tuy nhiên, nghiên 
cứu này mới chỉ dựa trên dữ liệu thu thập được trong 
phạm vi hẹp là Cảng Hải Phòng. Do đó, các nghiên cứu 
trong tương lai nên được mở rộng sang các khu vực khác 
trong nước cũng như các nước khác trong khu vực Đông 
Nam Á như Thái Lan, Singapore hay Malaysia - những nước 
cũng có nền kinh tế cảng phát triển đáng kể trong khu vực. 
Ngoài ra, các nghiên cứu sâu hơn cũng có thể tìm ra nhiều 
đầu vào hoặc đầu ra liên quan đến quản lý nguồn nhân lực 
và chính phủ để hiểu tác động của chúng đến lợi nhuận 
hoặc tính bền vững của các bến container.

- Chính sách từ các nhà khai thác cảng:
Tóm lại, để đạt được hiệu quả hoạt động tối ưu, các 

nhà khai thác bến cảng cần mở rộng quy mô làm hàng 
container, cùng với sự hợp lý khi sử dụng lao động và 
công nghệ để tối ưu hóa hiệu quả theo quy mô. Với các 
bến hiệu suất cao, các nhà khai thác nên tiếp tục xuất nhập 
container để có thêm hàng hóa thông qua, dựa vào tiềm 
lực tài chính của mình để mở rộng tích cực quy mô bến.

Ngược lại, một số bến cảng hoạt động kém đang được 
sản xuất chủ yếu là thiết bị mới. Điều này có nghĩa là, trong 
tương lai, họ được kỳ vọng sẽ được mở rộng quy mô và 
đầu tư nhiều hơn không chỉ bởi các doanh nghiệp trong 
nước mà còn cả các doanh nghiệp quốc tế. Thực tế cho 
thấy những cảng mới này rất tiềm năng và nhận được 
nhiều sự hỗ trợ đầu tư từ nước ngoài trong thời gian qua.

Đối với các bến Transvina và Tân Cảng 189, đơn vị khai 
thác chỉ nên tiếp tục hoạt động để tránh tình trạng quá tải 
container ở các bến khác. Hơn nữa, các bến cảng nói trên 
đều cho thấy kết quả hiệu quả kỹ thuật cao, nhà quản lí của 
các bến cảng này nên cắt giảm thiết bị hoặc nhân lực phục 
vụ container để tránh mất cân đối về hiệu quả.

- Chính sách của Nhà nước:
Chính phủ cần có những chính sách ưu tiên giúp phát 

triển các khu cảng có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế 
vận tải biển Việt Nam, đặc biệt là những bến có quy mô 
và sản lượng cao. Bến cảng HICT Lạch Huyện thông qua 
những phân tích trên đạt được hiệu quả tối ưu về quy mô 
sẽ là một trong những bến cần được quan tâm đầu tư phát 
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triển trong tương lai. Chính phủ nên có phương án xây 
dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn quy hoạch lại công 
suất của một số bến cảng nhỏ lẻ, giảm công suất, quy định 
đúng công suất hoạt động. Ngoài ra, Chính phủ cần thực 
hiện các chính sách để chuyển dịch lao động, cũng như 
nguồn lực công nghệ đến các bến cảng có quy mô và sản 
lượng hiệu quả cao.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam trong Đề tài mã số DT21-22.75.
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TÓM TẮT: Bài báo nghiên cứu mô hình định tuyến 
vị trí của logistics bên thứ tư (4PL). Một mô hình quy 
hoạch nguyên hỗn hợp được đề xuất để xác định 
vị trí của trung tâm logistics và các trung tâm phân 
phối, để lựa chọn dịch vụ của logistics bên thứ ba 
(3PL) thích hợp, để thực hiện việc phân công 3PL 
từ trung tâm logistics đến các trung tâm phân phối 
và để hoàn thiện phương tiện định tuyến của 3PL 
từ các trung tâm phân phối đến khách hàng. Thông 
qua việc giới thiệu một tập hợp các biến và ràng 
buộc, mô hình đề xuất có thể được giải quyết bằng 
CPLEX. Một trường hợp điển hình tại TP. Cần Thơ 
được trình bày để kiểm chứng tính logic của mô hình 
từ góc độ 4PL.

TỪ KHÓA: Trung tâm phân phối, vấn đề định tuyến 
vị trí logistics bên thứ tư, logistics bên thứ ba, định 
tuyến phương tiện.

ABSTRACT: This paper studies the location routing 
model of fourth-party logistics (4PLs). A mixed 
resource planning model is proposed to determine the 
location of logistics centers and distribution centers, 
to select appropriate third-party logistics (3PL) 
services, to perform 3PL assignment. from logistics 
centers to distribution centers, and to complete the 
3PL’s means of routing from distribution centers 
to customers. Through the introduction of a set of 
variables and constraints, the proposed model can be 
solved using CPLEX. A typical case in Can Tho city is 
presented to verify the logic of the model from a 4PL 
perspective.

KEYWORDS: Distribution center, fourth party logistics 
location-routing problem, third party logistics, vehicle 
routing.

Mô hình logistics bên thứ tư (4PL) trong khai thác 
và vận hành trung tâm logistics: Đề xuất áp dụng 
tại Cần Thơ

ª ThS. NGUYỄN THẮNG LỢI; ThS. NGUYỄN ĐOAN TRINH
ThS. TRƯƠNG QUỲNH HOA; ThS. VÕ TRẦN THỊ BÍCH CHÂU
Trường Đại học Cần Thơ

ª PGS. TS. HỒ THỊ THU HÒA
Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Để đáp ứng các nhu cầu đặc thù và đặc biệt của thị 

trường trong môi trường toàn cầu, nhiều công ty đã quyết 
định thuê ngoài các chức năng kinh doanh nhất định và 

hoạt động chính được thuê ngoài thường là logistics. Các 
nhà cung cấp dịch vụ logistics, thường được gọi là dịch 
vụ hậu cần bên thứ ba (3PL), có thể được định nghĩa là sử 
dụng một nhà cung cấp bên ngoài cho các dịch vụ vận 
chuyển, kho bãi, phân phối và tài chính (Marasco, 2008). 
Nhưng hầu hết những người sử dụng 3PL đã chỉ ra rằng 
họ chỉ được cung cấp dịch vụ vận chuyển và kho bãi 
(Büyüközkan et al., 2009). Mặt khác, các công ty cung cấp 
dịch vụ này đã tuyên bố rằng họ không có cơ hội để phát 
triển những ý tưởng mới (Rushton et al., 2014).

Một hệ quả của điều này là khái niệm hậu cần của bên 
thứ tư (4PL) được đưa ra bởi nhóm tư vấn Accenture Inc. 
(Li et al., 2012). Chức năng của 4PL tự định nghĩa là kết nối 
giữa khách hàng và nhiều nhà cung cấp dịch vụ logistics. 
4PL có thể được coi là một giải pháp chuỗi cung ứng kết 
hợp khả năng của tư vấn quản lý, công nghệ thông tin và 
các nhà cung cấp dịch vụ 3PL (Büyüközkan et al., 2009), 
như được thể hiện trong Hình 1.1.

Nguồn tham khảo : Tatarczak, Anna (2018)
Hình 1.1: Mô hình logistics sử dụng 4PL

Sử dụng 4PL cho phép các công ty tập trung vào nhu 
cầu của khách hàng. Người ta nói rằng động lực đằng sau 
việc hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ 4PL là các công 
ty đang ngày càng tập trung vào năng lực cốt lõi của họ. 
Nếu đơn vị có các nguồn lực bên ngoài trong các nhiệm vụ 
chuỗi cung ứng của mình, điều này không có nghĩa là trách 
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nhiệm cuối cùng về các quy tắc thuộc về bên thuê ngoài.
Các chuyên gia chuỗi cung ứng biết mọi khía cạnh của 

hoạt động 4PL, đặt ra các quy tắc và biết sản phẩm được 
đặt ở đâu tại mọi điểm của chu trình. Nhà cung cấp dịch vụ 
4PL quản lý tất cả các hoạt động hậu cần cần thiết cho một 
công ty, bao gồm cả quản lý hậu cần của bên thứ ba (3PL). 
4PL cung cấp các giải pháp thiết kế, kỹ thuật và sáng tạo cho 
chuỗi cung ứng end-to-end bao gồm quản lý đơn hàng, sản 
xuất và hậu cần - chuỗi cung ứng dưới dạng một hệ thống 
thần kinh. 4PL chịu trách nhiệm quản lý hàng ngày ở cấp 
độ hoạt động và công ty chịu trách nhiệm quản lý quốc tế 
ở cấp chiến lược. 4PL chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm 
thu được của các công ty khác trong doanh nghiệp và cũng 
phân tích các quy trình, làm việc với nhân viên của doanh 
nghiệp và đào tạo họ (Tanyas¸ và Düzgün, 2017).

Trong thiết kế mạng phân phối, việc lựa chọn 3PL và 
quy hoạch tuyến 3PL là những công việc quan trọng của 
thiết kế mạng 4PL. Có một số tài liệu về thiết kế mạng và 
quy hoạch định tuyến của 4PL. He et al. (2004) đã thiết 
lập mô hình mạng tối ưu hóa 4PL và đề xuất một phương 
pháp hai quy trình để đơn giản hóa mạng 4PL tương ứng. 
Wang et al. (2015) đã nghiên cứu một vấn đề thiết kế mạng 
4PL đảo ngược. Mô hình quy hoạch ngẫu nhiên hai giai 
đoạn được giải bằng Thuật toán di truyền. Li et al. (2015) 
đã nghiên cứu vấn đề thiết kế mạng chuyển tiếp/đảo 
ngược tích hợp nhiều giai đoạn cho 4PL dựa trên khả năng 
phục hồi. Họ đã phát triển một thuật toán tối ưu hóa đàn 
kiến cải tiến để giải quyết vấn đề. Cui et al. (2013) đã trình 
bày một vấn đề định tuyến 4PL đa nguồn và một điểm 
đích với thời gian mờ và chiết khấu chi phí, sau đó thiết 
lập mô hình lập trình hạn chế cơ hội. Cuối cùng, họ thiết 
kế một thuật toán phức tạp (MA) để giải quyết vấn đề. Li et 
al. (2014) đã chọn một định tuyến tối ưu trong mạng 4PL 
thông qua hai thuật toán, với mục tiêu giảm thiểu chi phí 
vận tải trong điều kiện hạn chế về mức độ tin cậy. Hai thuật 
toán là Thuật toán di truyền lộn xộn (Messy GA) và Thuật 
toán liệt kê (EA).

Bài báo nghiên cứu mô hình định tuyến địa điểm 
(Location-Routing Problem - LRP) từ quan điểm 4PL xem 
xét cả việc lựa chọn và định tuyến phương tiện của 3PL, 
trên cơ sở vị trí cho các trung tâm phân phối và trung tâm 
logistics (DC). Dựa trên LRP, chúng tôi đưa ra định nghĩa về 
mô hình định tuyến địa điểm của logistics bên thứ tư (4PL-
LRP) có thể được phát biểu như sau: một nhà sản xuất vận 
chuyển từ các nguồn cung cấp đến một số DC thông qua 
3PL, sau đó 3PL giao hàng từ DC đến khách hàng chặng 
cuối. 4PL thường xác định vị trí của các DC và lựa chọn 3PL 
(“bài toán chính”), đồng thời, nó giải quyết vấn đề phân bổ 
3PL giữa các điểm cung cấp và các DC và định tuyến xe 3PL 
giữa các DC và khách hàng (“bài toán phụ”) .

Phần còn lại của nghiên cứu này được tổ chức như sau: 
Phần 2 đưa ra mô hình 4PL-LRP dựa trên mô tả của vấn đề. 
Sau đó, mô hình được định dạng lại thành một mô hình 
quy hoạch hỗn hợp để sử dụng phần mềm CPLEX 12.0 cho 
việc hỗ trợ tìm giải pháp dễ dàng hơn. Phần 3 bao gồm kết 
luận và đề xuất một số giải pháp về hoạt động 4PL.

2. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TOÁN XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC 
HOẠT ĐỘNG LOGISTICS THEO MÔ HÌNH 4PL

* Các tập hợp:
I - Tập hợp địa điểm khách hàng;
J - Tập hợp vị trí trung tâm phân phối (DC) tiềm năng;
V - Tập hợp các vị trí gồm trung tâm và khách hàng;
K - Tập hợp các 3PLs bổ sung.
* Các tham số được sử dụng:
βk - Chi phí cố định cho việc chọn 3PL với k (k Є K);  
Qk - Năng lực của đơn vị 3PL k (k Є K) từ trung tâm 

logítics đến DC;
cjk - Chi phí vận chuyển từ trung tâm logítics đến DC J 

(J  Є J) của đơn vị 3PL k (k  Є K);   
f j - Chi phí cố định cho việc đặt DC j (j  Є J);  
gj - Chi phí xử lý đơn vị của một DC j (j  Є J);   
tj - Năng lực tối đa của một DC j (j  Є J); 
Pk - Số phương tiện được sử dụng để vận chuyển từ DC 

khách hàng bởi đơn vị 3PL thứ k (k Є K);   
σk - Tải trọng phương tiện của đơn vị 3PL thứ k (k  Є K);    
τk - Khoảng cách tối đa cho phép phụ vụ đối với 

phương tiện của đơn vị 3PL thứ k (k  Є K);     
αk - Chi phí khoảng cách đơn vị cho việc phân phối bới 

đơn vị 3PL thứ k (k Є K) ;
hi - Nhu cầu của khách hàng thứ i (i  Є I);  
dij - Khoảng cách giữa nút i (i Є V) nút j (j Є V);    
Fijk - Lượng hàng vận chuyển từ i (i Є V) đến j (j Є V) sử 

dụng đơn vị 3PL thứ k (k Є K).
* Biến quyết định:

WJk - Số lượng được vận chuyển từ trung tâm logistics 
đến DC j (j Є J) of 3PL k (k Є K).  

* Từ các ký kiệu trên, hàm mục tiêu của mô hình toán 
được hình thành như sau:

Hàm mục tiêu (1) hướng đến việc giảm thiểu chi phí cố 
định, chi phí vận chuyển của 3PL từ trung tâm logistics đến 
các DC, chi phí biến đổi của các DC, chi phí định tuyến xe 
của 3PL và chi phí cố định 3PL.

 
(1)

Các nhóm ràng buộc bao gồm:
Ràng buộc về phục vụ khách hàng bởi đơn vị 3PL (2).
 

(2)
Ràng buộc về năng lực của phương tiện (3).
 

(3)
Ràng buộc về khoảng cách giới hạn của phương tiện (4). 

(4)
Ràng buộc về năng lực của đơn vị 3PL để chuyển hàng 

từ trung tâm logistics đến các DC (5).
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(5)

Ràng buộc quy định mỗi phương tiện của tuyến đường 
được sử dụng bởi 3PL được kết nối với một DC (6-1 và 6-2)

(6-1)
 

(6-2)
Ràng buộc quy định bất kỳ tuyến đường nào đi vào 

nút cũng thoát ra khỏi cùng một nút (7)
(7)

Ràng buộc đảm bảo chỉ có một DC mở được đưa vào 
một tuyến đường (8)

(8)
Ràng buộc yêu cầu dòng chảy vào DC từ trung tâm 

logistics bằng tổng nhu cầu được cung cấp bởi DC (9).
(9)

Ràng buộc về năng lực của DC (10).
(10)

Ràng buộc đảm bảo nếu một phương tiện của 3PL rời 
khỏi khách hàng i (i Є I) và DC j (j Є J), chắc chắn sẽ có sự kết 
nối giữa khách hàng i (i Є I) và DC j (j Є J) (11).

 
(11)

Ràng buộc về việc chọn sử dụng 3PL khi đồng thời tồn 
tại việc vận chuyển từ trung tâm logistics đến DC hoặc từ 
DC tới khách hàng (12) và (13).

(12)

(13)

3. TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG TẠI CẦN THƠ VÀ ĐỀ XUẤT 
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Các giá trị được thu thập từ TP. Cần Thơ về vị trí trung 
tâm logistics (dự kiến đặt), các DC và các điểm khách hàng 
và khoảng cách sẽ được đo đạc theo tuyến đường hiện 
hữu kết hợp với vị trí được xác định trên ứng dụng Google 
Map. Các địa điểm được xem xét với quy mô cấp quận/
huyện và một số huyện giáp ranh sẽ được tích hợp trong 
mô hình với các ký hiệu như Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Các vị trí khách hàng và DC được xem xét

Địa điểm Quận/Huyện

1 Bình Thủy

2 Cái Răng

3 Ninh Kiều

4 Ô Môn

5 Thốt Nốt

6 Cờ Đỏ

7 Phong Điền

8 Thới Lai

9 Vĩnh Thạnh

10 Châu Thành

11 Châu Thành A

12 Long Xuyên

Sau đó, mô hình toán trên sẽ được tiến hành giải quyết 
trên nền tảng phần mềm Ilog Cplex 12.0 với kết quả cụ thể 
về mạng lưới sẽ được hiển thị ở Hình 3.1.

Hình 3.1: Mạng lưới logistics sử dụng 4PL tại TP. Cần Thơ

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Bài báo đã định nghĩa về mô hình định tuyến vị trí của 

4PL, có tính đến việc lựa chọn và chỉ định 3PL. Trên cơ sở 
hoàn thành việc phân công 3PL từ trung tâm logistics đến 
các DC và định tuyến phương tiện 3PL từ DC đến khách 
hàng, mô hình này đồng thời xác định vị trí DC và lựa chọn 
3PL. Một mô hình quy hoạch hỗn hợp nguyên đã được xây 
dựng với mục tiêu giảm thiểu tổng chi phí về vị trí và lưu 
trữ cho trung tâm logistics, các DC cũng như lựa chọn, chỉ 
định và định tuyến phương tiện cho 3PL. Mô hình có thể 
được định dạng lại thông qua việc giới thiệu các biến và 
các ràng buộc lưu lượng dễ giải quyết hơn bằng CPLEX. 
Trường hợp điển hình với địa bàn TP. Cần Thơ đã chỉ ra 
rằng, mô hình của chúng tôi là phù hợp cho việc cung cấp 
một công cụ để giải quyết việc lưu kho của nhà phân phối 
với giao hàng chặng cuối từ góc độ 4PL.

Lời cảm ơn: Đề tài được tài trợ bởi Trường Đại học Cần 
Thơ, mã số: T2021-12. Nghiên cứu sinh Nguyễn Thắng Lợi 
được tài trợ bởi Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và Hỗ trợ 
bởi Chương trình học bổng thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của 
Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Nghiên cứu 
Dữ liệu lớn, mã số VINIF.2021.TS.030.
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TÓM TẮT: Các doanh nghiệp vận tải biển đã và đang 
đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, 
đặc biệt là quốc gia có thế mạnh về biển như Việt 
Nam. Tàu biển vận chuyển hơn 80% khối lượng hàng 
hóa thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, hoạt động của 
tàu biển phát thải khí thải gây ra các tác động tiêu 
cực đến môi trường và khí hậu toàn cầu. IMO đã 
và đang thực hiện nhiều nỗ lực để nhằm xây dựng 
khung pháp lý và kỹ thuật trong việc kiểm soát và 
giảm thiểu phát thải khí thải từ tàu biển như Phụ lục 
VI MARPOL, chiến lược giảm phát thải của IMO, các 
tàu của các quốc gia thành viên cần nghiên cứu để 
áp dụng. Đội tàu vận tải biển Việt Nam đang có sự 
chuyển biến tích cực như tuổi tàu trẻ hơn, cỡ tàu lớn 
hơn loại tàu chuyên dụng, khả năng khai thác... Tàu 
biển Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện chiến lược quốc 
gia cũng như các quy định theo Phụ lục VI MARPOL 
về ngăn ngừa ô nhiễm từ khí thải tàu biển. Vì vậy, 
đánh giá khả năng của các doanh nghiệp vận tải biển 
thích ứng với chiến lược giảm khí thải từ tàu biển là 
yêu cầu cấp bách hiện nay.

TỪ KHÓA: Phân tích SWOT, chiến lược giảm phát 
thải khí thải, tàu biển.

ABSTRACT: Shipping companies have been playing 
an important role in the global economy, especially 
in marine country like Vietnam. Ships carry more 
than 80% of the world’s trade in goods. However, 
the operation of ships emits emissions that cause 
negative impacts on the environment and the global 
climate. IMO has been making many efforts to develop 
a legal and technical framework to control and reduce 
emissions from ships such as MARPOL Annex VI, 
IMO’s Ship emission reduction strategy, etc. member 
countries need to study to apply. Vietnam’s shipping 
fleet is undergoing positive changes such as younger 
ship’s age, ship size, ship type, operational capacity, 
etc. Vietnamese ships are obliged to implement 
the national strategy as well as the regulations in 
accordance with the Appendix. VI MARPOL on the 
prevention of pollution from ship emissions. Therefore, 
assessing the capability of shipping companies to 
adapt to the emission reduction strategy from ships 
is an urgent requirement today.

KEYWORDS: SWOT analysis, emission reduction 
strategy, ship.

Đánh giá khả năng của các doanh nghiệp vận tải biển 
thích ứng với chiến lược giảm phát thải khí thải từ tàu biển

ª TS. PHAN VĂN HƯNG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đội tàu vận tải biển Việt Nam có xu hướng giảm về 

tổng số lượng tàu nhưng tăng số lượng loại tàu có trọng tải 
lớn, tổng dung tích và trọng tải của đội tàu thay đổi theo 
chiều hướng đi lên. Trong giai đoạn 2016 - 2020, số lượng 
đội tàu vận tải biển dao động trong khoảng từ 1.000 đến 
trên 1.200 tàu tàu. Số lượng tàu năm 2020 so với năm 2016 
đã giảm trên 200 tàu, tương đương với mức giảm -17,2%; 
so với giai đoạn 2010 - 2015, đội tàu vận tải của Việt Nam 
đã giảm trên 400 tàu; tổng dung tích và tổng trọng tải của 
đội tàu vận tải lại tăng trưởng trên 6% [1]. Tính đến tháng 
10/2021, đội tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam có 1.043 tàu, 
tổng trọng tải khoảng 11,342 triệu DWT, chủ yếu là cỡ tàu 
nhỏ (dưới 5.000 GT) và cỡ tàu trung bình (5.000 GT đến 
10.000 GT). Theo số liệu thống kê của Diễn đàn Thương 
mại và Phát triển Liên hiệp quốc (UNCTAD), đội tàu Việt 
Nam đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN (sau Singapore, 
Indonesia, Malaysia) và thứ 30 trên thế giới. Trong 4 tháng 
đầu năm 2021, đội tàu vận tải biển Việt Nam có sự tăng lên 
nhanh chóng, một số doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư 
tàu chuyên dụng trọng tải lớn như tàu dầu thô trọng tải 
đến 300.000 DWT, tàu khí hóa lỏng về loại tàu vận tải dầu 
và khí hóa lỏng. Chỉ riêng trong 4 tháng đầu năm 2021, 
đội tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam đã tăng 1,55 triệu tấn.

Việt Nam là quốc gia chủ động thực hiện các cam 
kết về cắt giảm phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu. 
Điều này được thể hiện tại hội nghị của Liên hợp quốc về 
biến đổi khí hậu toàn cầu (COP26) tại Anh. Theo đó, Việt 
Nam cam kết thực hiện mục tiêu trung hòa cacbon vào 
năm 2050. Đối với ngành Hàng hải, Việt Nam là quốc gia 
thành viên của nhiều Công ước hàng hải quan trọng về 
môi trường, điển hình như Công ước MARPOL. Theo đó, 
Việt Nam có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Phụ lục VI, 
MARPOL về ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ tàu. Các chủ 
tàu Việt Nam cần xây dựng lộ trình và kế hoạch hành động 
đối với từng tàu cụ thể để thích ứng với chiến lược quốc 
gia về giảm phát thải khí thải từ tàu biển phù hợp với chiến 
lược của IMO và các quy định liên quan.

Trong bài báo này, tác giả sẽ đánh giá khả năng thích 
ứng của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam thông 
qua khảo sát, phỏng vấn chuyên gia và sử dụng ma trận 
SWOT. Kết quả đánh giá là cơ sở để thực hiện chiến lược 
quốc gia và kế hoạch hành động quốc gia về giảm phát 
thải khí thải từ hoạt động của tàu biển giai đoạn đến năm 
2030, tầm nhìn 2050.



185

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Số 08/2022

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Tác giả sử dụng kết hợp các phương pháp như phân 

tích các công trình nghiên cứu khoa học trong nước và 
quốc tế, khảo sát thực tế, phỏng vấn chuyên gia và phân 
tích ma trận SWOT. Trong đó, phân tích SWOT là phương 
pháp phân tích chiến lược, rà soát và đánh giá vị trí, định 
hướng của lĩnh vực hoạt động dựa trên các điểm mạnh, 
điểm yếu, cơ hội và thách thức. Trong đó, điểm mạnh và 
điểm yếu được xem là những “yếu tố nội bộ”, còn cơ hội và 
thách thức là các “yếu tố bên ngoài”, tạo nên giá trị của lĩnh 
vực hoạt động. Ứng dụng ma trận SWOT giúp mang lại cái 
nhìn đầy đủ về các tiềm năng, lợi thế, cũng như cơ hội và 
thách thức đối với ngành Hàng hải, để xác định mục tiêu 
chiến lược, hướng phát triển đội tàu, đề ra các giải pháp 
góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như đảm 
bảo cung cấp khả năng vận chuyển của ngành Hàng hải 
chất lượng cao, nâng cao thị phần vận tải biển, đáp ứng 
yêu cầu phát triển nền kinh tế biển Việt Nam và thế giới.

3. PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT ĐỐI VỚI CÁC DOANH 
NGHIỆP VTB THÍCH ỨNG VỚI CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH 
GIẢM PHÁT THẢI KHÍ THẢI TÀU BIỂN

- Một là, có đề cập đến yêu cầu phát triển xanh hóa đội 

tàu hay phát thải thấp hoặc phát thải hay không? Doanh 
nghiệp có hay không chính sách và tầm nhìn đến năm 
2030, định hướng đến năm 2050 và trong thế kỷ này?

- Hai là, đội tàu của doanh nghiệp: Mức độ sẵn sàng 
đối với đội tàu hiện có; đã áp dụng những giải pháp nào 
trong 54 giải pháp và công nghệ được đề cập trong lộ trình 
và kế hoạch; kế hoạch sẽ áp dụng giải pháp nào trong thời 
gian tới.

- Ba là, về nhân lực của doanh nghiệp vận tải biển: Mức 
độ hiểu biết của cán bộ quản lý và nhân viên tại doanh 
nghiệp về kế hoạch giảm phát thải; mức độ hiểu biết của 
thuyền viên dưới tàu; khả năng tiếp cận và triển khai các 
giải pháp đối với nguồn nhân lực của doanh nghiệp. 

- Bốn là, khả năng tài chính của các doanh nghiệp: 
Doanh nghiệp có nguồn tài chính để triển khai các giải pháp 
giảm phát thải ngay không? Doanh nghiệp có khả năng tự 
chủ về tài chính để thực hiện lộ trình và kế hoạch giảm phát 
thải hay không? Nhu cầu về vốn đối với sự phát triển của 
doanh nghiệp theo hướng xanh hóa như thế nào? 

- Năm là, khả năng thích ứng chuyển đổi số: Doanh 
nghiệp đã có các bước thực hiện chuyển đổi số chưa? Khả 
năng thực hiện chuyển đổi số như thế nào? 

Hình 3.1: Mô hình đánh giá khả năng thích ứng của doanh nghiệp vận tải biển đối với 
kế hoạch hành động quốc gia về giảm phát thải khí thải từ tàu biển

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điểm mạnh của các doanh nghiệp VTB (S)
 Về tầm nhìn, chính sách của doanh nghiệp VTB: Hầu hết các doanh nghiệp VTB đều có chính sách và tầm nhìn trung và 

dài hạn. Tuy nhiên, các chính sách và tầm nhìn của doanh nghiệp còn chưa thật sự gắn với tầm nhìn chiến lược về giảm phát 
thải đối với ngành theo xu thế chung của quốc tế. Đội tàu của các doanh nghiệp VTB đang trong giai đoạn tái cơ cấu sâu, 
trẻ hóa đội tàu, hướng tới sử dụng các tàu đóng mới hiện đại, hiệu quả cao. Nguồn nhân lực hiện có tại các doanh nghiệp 
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về cơ bản nguồn nhân lực tại chỗ đảm bảo khả năng thực 
hiện chiến lược giảm phát thải khí thải từ hoạt động của 
tàu biển. Về tài chính của các doanh nghiệp VTB để thực 
hiện kế hoạch: Các doanh nghiệp có thể chủ động triển 
khai được một số giải pháp giảm phát thải với chi phí thấp. 
Về khả năng thích ứng công nghệ, chuyển đổi số: Nguồn 
nhân lực tại các doanh nghiệp về cơ bản được đào tạo bài 
bản nên có khả năng tiếp cận các công nghệ và thực hiện 
chuyển đổi số.

4.2. Điểm yếu của các doanh nghiệp VTB (W)
Về tầm nhìn, chính sách của doanh nghiệp VTB: Đó 

chính là sự cố hữu, ngại thay đổi của các nhà quản lý cũ, 
tầm nhìn và chiến lược chưa thật sự gắn liền với xu thế 
chung của ngành Hàng hải cũng như chiến lược trung hòa 
cacbon của Liên hợp quốc. Về đội tàu, mặc dù đã được tái 
cơ cấu và cải thiện đáng kể về tình trạng kỹ thuật trong 
thời gian quan, tuy nhiên vẫn còn nhiều tàu trong đội tàu 
vận tải biển Việt Nam hiện có độ tuổi cao. Cho nên, để đáp 
ứng được các yêu cầu về giảm phát thải đối với nhóm tàu 
này sẽ có nhiều rào cản, chi phí cải tiến, áp dụng các biện 
pháp so với giá trị thực trong khai thác của các tàu này 
sẽ cao, không đem lại hiệu quả kinh tế. Nhân lực hiện có 
của các doanh nghiệp chưa được cập nhật đầy đủ về các 
yêu cầu, giải pháp giảm phát thải, dẫn đến việc triển khai 
thực hiện thiếu đồng bộ, vận hành, kiểm tra, đánh giá hiệu 
quả thực hiện còn nhiều hạn chế. Tài chính của các doanh 
nghiệp chưa thật sự chủ động để triển khai đồng bộ các 
giải pháp đối với tàu hiện có, bởi vì chi phí đầu tư cũng 
như vận hành là lớn. Các doanh nghiệp chưa xây dựng 
quy chế riêng để thực hiện các kế hoạch thích ứng với kế 
hoạch giảm phát thải khí thải từ tàu biển. Tỉ lệ các doanh 
nghiệp vận tải biển thực hiện chuyển đổi số còn thấp, nếu 
có cũng mới chỉ dừng lại ở một số hạng mục và chưa thực 
hiện chuyển đổi số sâu rộng để tận dụng được hết các lợi 
ích mà chuyển đổi số mang lại.

4.3. Cơ hội đối với các doanh nghiệp VTB (O)
Khi thực hiện kế hoạch giảm phát thải khí thải từ hoạt 

động của tàu biển, các doanh nghiệp VTB sẽ có cơ hội tiếp 
cận chiến lược xanh, chính sách thích ứng với biến đổi 
khí hậu toàn cầu; xây dựng đội tàu theo hướng hiện đại, 
hướng tới phát thải thấp và không phát thải. Nhân lực của 
các doanh nghiệp sẽ được đào tạo và huấn luyện theo các 
chương trình cập nhật về triển khai các giải pháp để đáp 
ứng được các yêu cầu về giảm phát thải. Doanh nghiệp 
được tiếp cận đa dạng các nguồn vốn theo chương trình 
hỗ trợ quốc gia và các quỹ nước ngoài. Hơn nữa, doanh 
nghiệp cũng được tiếp cận và hỗ trợ thực hiện chuyển đổi 
số sâu rộng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp và giảm phát thải.

4.4. Thách thức - rào cản đối với các doanh nghiệp 
VTB (C)

Thách thức lớn đối với doanh nghiệp là về rủi ro tài 
chính trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, áp 
lực hoàn vốn khi triển khai các giải pháp lớn. Hiện nay, các 
cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu, đơn vị cung cấp các giải 
pháp cải tiến trong nước đáp ứng xu thế này còn hạn chế. 
Năng lực của người lao động để hiểu và triển khai có hiệu 

quả các giải pháp còn chưa được đánh giá rõ bởi mức độ 
triển khai các giải pháp rất ít. Bên cạnh đó, các rủi ro an 
ninh mạnh, chi phí đầu tư chuyển đổi số lớn, môi trường 
ngoại cảnh cũng có tác động khó lường đối với thách thức 
chuyển đổi số.

5. KẾT LUẬN
 Bài báo đã phân tích SWOT về khả năng thích ứng 

của các doanh nghiệp VTB trong bối cảnh thực hiện chiến 
lược quốc gia và kế hoạch hành động về giảm phát thải 
khí thải từ hoạt động của tàu biển. Những điểm mạnh, 
điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp VTB 
được tác giả đánh giá thông qua khảo sát ý kiến chuyên 
gia, phỏng vấn chuyên gia và phân tích chuyên sâu theo 
phương pháp SWOT. Kết quả phân tích cho thấy khả năng 
của doanh nghiệp trước bối cảnh thực hiện chiến lược, kế 
hoạch giảm phát thải hiện nay, lấy đó làm cơ sở để hạn 
chế các điểm yếu, thách thức và tận dụng điểm mạnh của 
doanh nghiệp để nắm bắt các cơ hội thích ứng nhanh với 
yêu cầu giảm phát thải đối với đội tàu, góp phần phát triển 
đội tàu VTB Việt Nam theo hướng xanh hóa và bền vững.

Lời cảm ơn: Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới Trường Đại 
học Hàng hải Việt Nam, các đồng nghiệp đã hỗ trợ tác giả 
hoàn thành nghiên cứu này.
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Văn bản hợp nhất Thông tư Quy 
định về thủ tục cấp giấy chứng nhận 
chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường phương tiện, thiết bị 
thăm dò, khai thác và vận chuyển 
dầu khí trên biển

Ngày 22/7/2022, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân 
Sang đã ký ban hành Văn bản hợp nhất số 44/VBHN-BGTVT 
về việc Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị 
thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển.

Thông tư này hợp nhất Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT 
ngày 19/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục 
cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận 
chuyển dầu khí trên biển và Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT 
ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

Các loại giấy chứng nhận cấp cho công trình biển trước 
thời hạn có hiệu lực của Thông tư này vẫn có giá trị cho đến 
khi hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận đó.

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy 
hoạch Cảng HKQT Tân Sơn Nhất giai 
đoạn 2021 - 2030 

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1078/QĐ-BGTVT 
của Bộ trưởng Bộ GTVT ký ngày 08/8/2022 về việc phê 
duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng HKQT Tân Sơn 
Nhất giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy 
hoạch Cảng HKQT Tân Sơn Nhất giai đoạn 2021 - 2030 với 
nội dung như sau:

Điều chỉnh, bổ sung diện tích đất quốc phòng trực tiếp 
quản lý là 3,54 ha để di dời hệ thống ụ bê tông xi măng tại 
khu vực phía Đông Bắc của cảng. 

Tổng diện tích đất theo quy hoạch điều chỉnh là 787,46 
ha (không bao gồm diện tích đất quốc phòng trực tiếp 
quản lý), trong đó: Diện tích đất Cảng HKQT Tân Sơn Nhất 
hiện hữu là 545,10 ha; diện tích đất quốc phòng đã tạm bàn 
giao làm sân đỗ 19,79 ha; diện tích đất quốc phòng liên 
danh với hàng không dân dụng 15,26 ha; diện tích đất quy 
hoạch bổ sung phía Nam 25,66 ha; diện tích đất quy hoạch 
bổ sung phía Bắc là 171,65 ha. 

Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định 
số 3193/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2015; số 1942/QĐ-BGTVT 
ngày 31/8/2018; số 276/QĐ-BGTVT ngày 09/02/2021 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT. 

Quyết định nêu rõ, Cục Hàng không Việt Nam có trách 
nhiệm nghiên cứu, tiếp thu Báo cáo thẩm định số 950/

KHĐT ngày 01/8/2022 của Vụ Kế hoạch - Đầu tư; rà soát, 
hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ quy hoạch đảm bảo phù hợp với 
quy hoạch được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan tổ chức quản lý và thực hiện quy hoạch phù 
hợp với quy định hiện hành; trong quá trình triển khai thực 
hiện quy hoạch tiếp tục rà soát quy hoạch các công trình 
để đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu khai thác và 
đầu tư phát triển.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 

3193/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2015, Quyết định số 1942/
QĐBGTVT ngày 31/8/2018, Quyết định số 276/QĐ-BGTVT 
ngày 19/02/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Triển khai thực hiện Đề án “Xây 
dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ 
thống kết cấu hạ tầng giao thông 
đáp ứng yêu cầu của cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư”

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 8181/BGTVT-KHCN 
gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu triển khai thực hiện Đề 
án “Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu 
hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư”.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, 
các sở GTVT tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu 
trong Đề án cụ thể như sau:

1) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động rà soát các 
nhiệm vụ nêu tại Quyết định số 877/QĐ-TTg thuộc phạm vi, 
trách nhiệm tham mưu, quản lý để có giải pháp triển khai 
thực hiện; lồng ghép trong nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm 
của đơn vị mình, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm 
vụ trọng tâm của Đề án đã được phân công.

2) Các sở GTVT nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương phương án triển khai các 
nhiệm vụ nêu trong Đề án tại địa phương. Lưu ý việc phát 
triển hệ thống giao thông thông minh ở địa phương cần 
bảo đảm sự kết nối đồng bộ với hệ thống quản lý đô thị 
thông minh và hệ thống giao thông thông minh quốc gia.

3) Các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ chủ động 
nghiên cứu, đề xuất  với Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa các 
ngành, chương trình đào tạo liên quan đến  cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư trong các trường đại học và 
cao đẳng phục vụ đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao trong xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì kết 
cấu hạ tầng giao thông, đáp ứng các yêu cầu của cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bộ GTVT giao Vụ Khoa học và Công nghệ là đầu mối, 
đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện 
Đề án; tổng hợp báo cáo của các đơn vị trong Ngành để 
xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Đề án hàng năm theo 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
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QUẢNG NINH

Đảm bảo ATGT mùa cao điểm du lịch

CĂNG MÌNH ĐẢM BẢO TRẬT 
TỰ ATGT DỊP HÈ

Dịp hè này, Quảng Ninh trở thành 
tâm điểm du lịch với hàng loạt sự kiện 
lớn như Lễ hội Carnaval Hạ Long, là 
địa phương đăng cai 7 môn thi đấu 
tại SEA Games 31. Ước tính 6 tháng 
đầu năm, Quảng Ninh đạt 5,5 triệu 
lượt khách, tăng 120% so với cùng kỳ. 
Cùng với đó là sự gia tăng về phương 
tiện cơ giới đường bộ, số lượng đăng 
ký mới tăng nhanh và duy trì qua các 
năm. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, số 
phương tiện cơ giới đang quản lý đã 
đạt gần 1 triệu phương tiện, chưa kể 
đến rất nhiều phương tiện của tỉnh 
ngoài cùng tham gia giao thông trên 
các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. 
Những yếu tố trên đã làm cho mật độ, 
lưu lượng người và phương tiện tham 
gia giao thông ngày càng tăng, làm 
tăng nguy cơ xảy ra các vụ va chạm, 
gây mất ATGT trên địa bàn tỉnh.

Thông tin từ Ban ATGT tỉnh 
Quảng Ninh, 7 tháng đầu năm 2022, 
toàn tỉnh xảy ra 46 vụ TNGT, làm chết 
27 người, bị thương 35 người. So với 
cùng kỳ năm 2021, số vụ giảm 3 vụ 
(-6,12%); số người chết tăng 2 người 
(8%); số người bị thương giảm 2 
người (-5,41%). 

Để đảm bảo trật tự ATGT, lực 
lượng chức năng của tỉnh đã tăng 
cường các biện pháp tuần tra, xử lý 

vi phạm. Theo Ban ATGT tỉnh Quảng 
Ninh, 7 tháng đầu năm 2022, lực 
lượng chức năng đã xử lý 85.092 
trường hợp, phạt tiền 114,4 tỷ đồng; 
tạm giữ 8.356 phương tiện; tước 
9.615 giấy phép lái xe. Trong đó, xử 
lý vi phạm về nồng độ cồn 4.327 
trường hợp, phạt 26,4 tỷ đồng; xử 
lý xe quá khổ, quá tải 1.233 trường 
hợp chở quá tải, thay đổi kích thước 
thành thùng xe, phạt tiền 4,6 tỷ 
đồng, hạ tải 107,5 tấn; xử lý vi phạm 
mũ bảo hiểm 15.746 trường hợp, 
phạt tiền 7,8 tỷ đồng...

Trong tháng 7, đoàn kiểm tra 
liên ngành của Ủy ban ATGT Quốc 
gia cùng Cục CSGT (Bộ Công an), Cục 
Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường 
thủy nội địa Việt Nam, Vụ An toàn 
giao thông, Thanh tra giao thông 
(Bộ GTVT) kiểm tra công tác kiểm 
soát tải trọng xe tại Trạm Kiểm tra tải 
trọng xe Quảng Ninh; kiểm tra thực 
tế mỏ vật liệu Bắc Sơn - TP. Uông Bí; 
kiểm tra thực tế công tác quản lý 
nhà nước, hoạt động vận tải khách 
du lịch từ bờ ra đảo cảng khách Cái 
Rồng, huyện Vân Đồn.

Thời gian qua, dù hoạt 
động kinh doanh vận tải 

hàng hóa, hành khách, 
lưu lượng phương tiện, 
du khách đến Quảng 

Ninh tăng cao, nhất là 
trong dịp hè và các sự 

kiện lớn nhưng tình hình 
trật tự ATGT tỉnh Quảng 

Ninh vẫn được đảm bảo 
và duy trì ổn định.

Các sự kiện lớn diễn ra tại Quảng Ninh thời gian vừa qua được bảo đảm an toàn, 
an ninh trật tự được giữ vững
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Ngoài ra, Ban ATGT tỉnh còn phối 
hợp với Sở GTVT, Công an tỉnh, UBND 
TP. Hạ Long nghiên cứu, điều chỉnh 
phương án phân luồng các loại xe ô 
tô tải trên 3,5 tấn tránh QL18 khu vực 
trung tâm TP. Hạ Long. Bên cạnh đó, 
Ban ATGT tỉnh chủ trì cùng Sở GTVT, 
Công an tỉnh, Thanh tra Sở GTVT, 
Trạm Kiểm tra tải trọng xe kiểm tra tại 
TP. Cẩm Phả và thị xã Đông Triều về 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, 
giám sát việc triển khai công tác bảo 
đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm, 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và 
kiểm tra thực tế một số vị trí hiện 
trường nơi xảy ra TNGT trên địa bàn.

TĂNG CƯỜNG TUẦN TRA, KIỂM 
SOÁT 6 THÁNG CUỐI NĂM

Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh cho 
biết thêm, trong nửa cuối năm 2022, 
lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh 
sẽ tiếp tục tăng cường quản lý hoạt 
động vận tải trên địa bàn tỉnh. Sở 
GTVT duy trì giám sát thường xuyên 
phương tiện vận tải qua thiết bị giám 
sát hành trình của Tổng cục ĐBVN; xử 
lý nghiêm đối với doanh nghiệp có 
phương tiện vi phạm về truyền dữ 

liệu, đối tượng tập trung kiểm tra, xử lý 
là người điều khiển xe ô tô chở khách, 
ô tô chở hàng hóa...; tuyên truyền, 
hướng dẫn các doanh nghiệp vận 
tải tiếp tục thực hiện việc lắp camera 
ghi, lưu trữ hình ảnh đối với các xe ô 
tô kinh doanh vận tải hành khách có 
sức chứa từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe ô 
tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng 
container, xe đầu kéo theo đúng quy 
định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 
ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực 
lượng CSGT tăng cường tuần tra, 
kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính, 
bắn tốc độ vào khung giờ buổi tối, 
ban đêm, tại tuyến, khu vực trọng 
điểm, những cung đường có nguy cơ 
cao xảy ra TNGT, nhất là vi phạm về 
lấn làn, sử dụng nồng độ cồn, ma túy 
khi điều khiển phương tiện, xe quá tải 
trọng; không đội mũ bảo hiểm khi đi 
mô tô, xe gắn máy, xe máy điện. Đối 
với người vi phạm là đảng viên, cán 
bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực 
lượng vũ trang sẽ gửi kết quả xử lý vi 
phạm về cơ quan, có biện pháp kiểm 
điểm theo đúng tinh thần chỉ đạo của 
Bộ Công an.

Bên cạnh đó, các lực lượng tiếp 
tục duy trì việc xử lý vi phạm qua hệ 
thống camera giám sát, xử lý vi phạm 
giao thông và áp dụng hình thức dán 
thông báo lên phương tiện vi phạm 
luật giao thông (phạt nguội); bố trí 
lực lượng CSGT, trật tự tăng cường 
tuần tra xử lý nghiêm tình trạng 
thanh, thiếu niên, học sinh chưa đủ 
tuổi, không có giấy phép lái xe điều 
khiển xe mô tô, xe gắn máy với tốc 
độ cao trên các tuyến đường mới 
xây dựng, tuyến nội thị trung tâm Hạ 
Long, Móng Cái, Hải Hà, Quảng Yên.

Công an tỉnh, Sở GTVT chỉ đạo 
lực lượng CSGT, TTGT cùng lực lượng 
chức năng tại các địa phương tăng 
cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc vi 
phạm lòng đường, lề đường và hành 
lang ATGT; kịp thời phát hiện, giải tỏa 
các vị trí lấn chiếm lòng, lề đường, 
cản trở giao thông, xử lý nghiêm các 
trường hợp dừng, đón trả khách, đỗ 
xe không đúng nơi quy định, nhất là 
tại các điểm kinh doanh dịch vụ ăn 
uống, vui chơi giải trí nằm dọc các 
tuyến quốc lộ và tuyến đường đô thị 
trọng điểm 

 PV

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT
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Giàn thu phí đa làn không dừng: 
Kinh nghiệm từ Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan

TIẾT KIỆM 80 TRIỆU USD/NĂM
Năm 2014, hệ thống thu phí cao 

tốc của Đài Loan (Trung Quốc) tương 
đương mặt bằng chung của thế giới 

nhưng chỉ sau thời gian ngắn đã 
vươn lên vị trí hàng đầu. Trước đó 7 
năm, Đài Loan đã chuyển đổi một số 
làn thu phí thủ công ở trạm thu phí 
thành thu phí không dừng sử dụng 
công nghệ RFID, giúp tăng gấp đôi 
số lượng phương tiện được phục vụ 
trong 1 giờ. Tuy nhiên, FETC đã thấy 
trước một con đường hiệu quả hơn.

Chỉ trong vòng 8 tháng, FETC 
đã loại bỏ hoàn toàn các trạm thu 
phí, thay vào đó là lắp đặt 319 giàn 
thu phí trải dài hơn 986 km cao tốc 
từ Bắc vào Nam. Kể từ đó đến nay, 
khi di chuyển trên đường cao tốc ở 
Đài Loan (Trung Quốc), người lái xe 
thậm chí không cần phải giảm tốc độ 

để trả phí, nhờ các cảm biến tần số 
cao có thể đọc thẻ RFID trong 2 mili 
giây và chụp ảnh từng biển số xe, cho 
phép người lái xe đến đích mà không 
bị gián đoạn.

“Thời điểm đó, nhiều quốc gia 
vẫn đang sử dụng các trạm thu phí, 
thu phí thủ công hoặc một số làn 
ETC tự động không dừng, không có 
nơi nào 100% thu phí tự động. MLFF 
ở Đài Loan (Trung Quốc) chính là hệ 
thống thu phí tự động 100% đầu 
tiên trên thế giới,” Phó Chủ tịch Công 
nghệ FETC Richard Wu nói.

Trong vòng 18 tháng, 7,5 triệu/8 
triệu phương tiện đăng ký ở Đài 
Loan (Trung Quốc) đã sử dụng thẻ 

Là đơn vị đầu tiên triển 
khai hệ thống thu phí đa 

làn không dừng (MLFF) 
trên toàn lãnh thổ, Công 

ty TNHH Thu phí Viễn 
Đông (FETC) của Đài Loan 

(Trung Quốc) đã thu hút 
sự chú ý của các đối tác 

trên toàn thế giới.

Dàn thu phí tự động được lắp đặt trên các cao tốc ở Đài Loan (Trung Quốc)
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e-Tag RFID của FETC, với tỷ lệ 94%. 
Hệ thống ETC nói chung có tỷ lệ 
sử dụng 100% xử lý 16,2 triệu giao 
dịch/ngày. Ông Wu cho hay, lái xe 
đặc biệt yêu thích hệ thống này vì 
hiệu quả cao. Nếu đi xuyên quốc gia, 
một chiếc xe sẽ đến đích sớm hơn 
30 phút. Nếu tất cả 1,5 triệu xe chạy 
trên đường cao tốc mỗi ngày tiết 
kiệm được 15 phút thì tổng cộng sẽ 
có 42,8 năm thời gian lái xe được tiết 
kiệm mỗi ngày.

Đối với chính phủ, hiệu suất 
thông qua cao hơn 162% và tỷ lệ 
chính xác 99,99%, đồng nghĩa với 
việc số tiền thu phí thu được mỗi 
giờ cũng nhiều hơn, trong khi tất cả 
đều được tự động hóa dù thuật toán 
tính phí có phức tạp đến đâu. Trong 
các ngày lễ lớn, Bộ GTVT cũng thực 
hiện các mức giá đặc biệt để khuyến 
khích đi lại trong khoảng thời gian 
thấp điểm.

Bên cạnh đó, MLFF đem lại nhiều 
lợi ích về môi trường. Ông Wu cho 
biết: “Bởi vì các phương tiện không 
cần dừng lại, chúng tôi có thể tiết 
kiệm xăng, giảm ô nhiễm không khí 
và không cần phải in vé”. Cũng theo 
ông Wu, lượng nhiên liệu tiết kiệm 
được trung bình là 60 cc/xe/ngày, 
tương đương 203 lần thể tích hồ bơi 
quy mô Olympic, cùng với lượng khí 
thải carbon được cắt giảm 150 g/xe/
ngày. Hệ thống này ước tính tiết kiệm 
80 triệu USD/năm, chưa kể lợi ích của 
việc loại bỏ vé giấy.

Một số nghiên cứu thậm chí 
còn cho thấy hiệu quả của hệ thống 
này còn cao hơn đường sắt cao tốc. 
“Đường sắt cao tốc tốn rất nhiều tiền 
nhưng hệ thống này thì không tốn 
như vậy”, ông Wu nói.

Ngoài thu phí, hệ thống này có 
thể mở rộng sang bãi đậu xe thông 
minh, dịch vụ thông minh, thậm 
chí là cảnh sát thông minh. Các cơ 
quan quản lý nhà nước và các đơn 
vị nghiên cứu hiện đang sử dụng 
dữ liệu mã hóa từ hệ thống ETC để 
nghiên cứu các mô hình giao thông, 
cung cấp thông tin thời gian thực 
cho lái xe, lập kế hoạch tổ chức giao 
thông và thực hiện ngay các biện 

pháp kiểm soát khi nào cần thiết. 
Dữ liệu cũng giúp ước tính tuổi thọ 
của đường, hỗ trợ công tác bảo trì. 
Cảnh sát thậm chí còn sử dụng hệ 
thống để bắt nghi phạm nhưng 
chỉ sau khi nhận được lệnh. Bằng 
cách tuân thủ các tiêu chuẩn ISO, 
FETC đảm bảo rằng nhiều lĩnh vực 
có thể tham gia vào hệ sinh thái. 
Hiện FETC đang mở rộng sang thu 
phí bãi đậu xe và một số cửa hàng ở 
Đài Loan cho phép người lái trả phí 
đỗ xe bằng e-Tag. Thông qua e-Tag, 
người dùng có thể tích hợp không 
chỉ thu phí, đỗ xe mà còn cả thuế, 
bảo hiểm, bảo dưỡng xe, hậu cần và 
hơn thế nữa, tạo ra một nền kinh tế 
phương tiện kỹ thuật số hoàn chỉnh.

THÁI LAN ĐÓN ĐẦU CÔNG 
NGHỆ Ở ĐÔNG NAM Á

Hiện nay, FETC đã xuất khẩu 
hệ thống của mình ra Thái Lan, 
Philippines, Ấn Độ và một số quốc 
gia Đông Âu, Trung Đông. Tất cả việc 
giám sát và bảo trì hệ thống đều 
diễn ra từ xa. FETC chỉ cần gửi thiết 
bị cho đối tác để lắp đặt. Không chỉ 
cung cấp giải pháp thu phí, FETC còn 
chuyển hướng sang xây dựng một 
nền kinh tế kỹ thuật số trong tương 
lai tập trung vào các phương tiện 
giao thông.

Mới đây, Thái Lan cũng đã bước 
đầu triển khai thu phí đa làn không 
dừng có tên M-Flow. Theo Cục Đường 
cao tốc Thái Lan (DOH), M-Flow là hệ 
thống thu phí tự động sử dụng công 
nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Dự án thu 
phí số hóa này được thử nghiệm từ 
ngày 29/10 đến 28/11/2021 và chính 
thức ra mắt dịch vụ vào ngày 15/02 
bắt đầu từ các trạm Thap Chang 
1, Thap Chang 2, Thanyaburi 1 và 
Thanyaburi 2 trên Xa lộ 9 (Bang Pa-
In-Bang Phli). M-Flow ra đời nhằm 
giải quyết UTGT tại các trạm thu phí 
và tiến tới dỡ bỏ tất cả barie tại trạm 
thu phí vào năm 2024.

Bộ GTVT Thái Lan khẳng định, hệ 
thống có khả năng định danh biển số 
xe với độ chính xác lên tới 99%, cho 
phép người lái điều khiển phương 
tiện qua các trạm thu phí với tốc độ 

tối đa 120 km/h mà không cần giảm 
tốc độ. Hệ thống M-Flow có thể xử lý 
2.000 - 2.500 phương tiện/giờ trên 
mỗi làn đường, cho hiệu quả thu phí 
tốt hơn gấp 5 lần so với hệ thống 
thanh toán cũ.

Trước khi có M-Flow, phí đường 
bộ phải được trả trước bằng cách nạp 
thẻ Easy Pass hoặc M-Pass. M-FLow là 
hệ thống trả sau, hỗ trợ tất cả các loại 
phương tiện thay vì chỉ sử dụng cho 
phương tiện 4 bánh như hai loại cũ. 
Ngoài ra, hai loại cũ buộc tài xế phải 
gắn thẻ trên kính chắn gió của xe, 
trong khi M-Flow không yêu cầu bất 
kỳ thẻ nào. Hệ thống sẽ tự động quét 
biển số khi xe đi qua.

M-Flow hỗ trợ nhiều loại phương 
thức thanh toán khác nhau gồm thẻ 
tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tài khoản 
ngân hàng mà người dùng tùy chọn 
để thanh toán vào ngày 1 hoặc 16 
hàng tháng, hoặc thanh toán sau 
từng lần sử dụng.

Sau 2 tuần triển khai đã có hơn 
100.000 phương tiện đăng ký dịch 
vụ, trung bình 60.000 phương tiện 
sử dụng/ngày. Những người không 
đăng ký dịch vụ cũng có thể sử 
dụng làn M-Flow nhưng cần phải 
nộp phí trong vòng 2 ngày kể từ khi 
đi qua trạm thu phí, nếu không sẽ bị 
phạt gấp 10 lần mức phí phải nộp. 
Số tiền phạt sẽ gia tăng nếu không 
trả trong vòng 12 ngày, bao gồm: 
khoản phí phải nộp, tiền phạt gấp 
10 lần tiền phí, 200 baht phí phạt từ 
DOH và khoản tiền phạt khác có thể 
lên đến 5.000 baht nếu vi phạm luật 
giao thông.

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT Thái 
Lan Saksayam Chidchob, khi hệ 
thống M-Flow được triển khai trên 
tất cả các tuyến cao tốc, hệ thống 
thu phí kiểu cũ như M-Pass và 
Easy Pass sẽ bị loại bỏ. Để đăng ký 
M-Flow, tài xế phải cung cấp số điện 
thoại di động dùng để kích hoạt, thẻ 
căn cước, giấy tờ đăng ký xe, ảnh 
mặt trước của xe. Nếu không phải 
chủ sở hữu phương tiện phải có giấy 
ủy quyền từ chủ sở hữu 

MINH PHƯƠNG 
(tổng hợp) 
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Tìm kiếm cứu nạn hàng hải luôn sẵn sàng 
vì sự an toàn của ngư dân

“XUNG TRẬN” CỨU NẠN 
NHANH NHẤT 

Theo Trung tâm Phối hợp TKCN 
Hàng hải Việt Nam (Trung tâm), thời 
gian qua, Trung tâm luôn duy trì tốt 
chế độ thường trực TKCN 24/7 hàng 
ngày từ hệ thống trực chỉ huy, trực 
ban cứu nạn đến các phương tiện 
TKCN, đảm bảo thu nhận và xử lý kịp 
thời tất cả các vụ việc liên quan đến 
tai nạn, sự cố hàng hải xảy ra trên 
vùng biển trách nhiệm của Việt Nam; 
chủ động triển khai và tổ chức tốt 
công tác phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị Trung ương và địa phương 
trong hoạt động TKCN, thực hiện tốt 
quy chế phối hợp TKCN đã ký kết với 
Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, các 
đơn vị thuộc ngành Hàng hải.

Tính đến hết tháng 7/2022, Trung 
tâm đã tiếp nhận thông tin báo nạn 
với tổng số 183 vụ, trong đó: báo nạn 
giả là 44 vụ, báo nạn là 139 vụ, số vụ 
việc phối hợp là 107 vụ, số lần điều 
động phương tiện SAR là 31 lần; cứu, 
hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp với tổng 
số 365 người cùng 18 tàu; thiệt hại số 
người chết và mất tích là 108 người.  

7 tháng đầu năm 2022 đã xảy 
ra nhiều vụ tai nạn, trong đó có 
một số vụ việc điển hình như: Ngày 
29/3/2022, Trung tâm điều động tàu 

SAR 27-01 đi cứu nạn thành công 1 
thuyền viên thuộc tàu IZUMO, quốc 
tịch Pa-na-ma bị đau ngực dữ dội, 
nhồi máu cơ tim, tình trạng đang 
rất nguy hiểm đến tính mạng, sức 
khỏe yếu tại vị trí 12-56N; 110-46E, 
về phía Đông Bắc Nha Trang 103 hải 
lý. Hồi 1h18 cùng ngày, thuyền viên 
của tàu IZUMO được tàu SAR 27-01 
đưa về đến cảng Trung tâm tại Nha 
Trang và đưa vào bệnh viện điều trị 
kịp thời. Ngày 08/5/2022, Trung tâm 
điều động ca-nô 02 - TSA hỗ trợ cứu 
nạn thành công 1 thuyền viên thuộc 
tàu EVER CAST, quốc tịch Pa-na-ma 
bị nghi bệnh suy tưởng, tinh thần 
không ổn định, mất kiểm soát, có 
nhiều biểu hiện bất thường trong 
quá trình làm việc và sinh hoạt, tại 
vị trí 11-07N; 108-59E, cách Nam 
Tây Nam Nha Trang 70 hải lý. Đến 
14h50 cùng ngày, ca-nô 02 - TSA đã 
đưa thuyền viên bị bệnh về đến cầu 
cảng Trung tâm tại Nha Trang. Ngày 
14/7/2022, Trung tâm điều động tàu 
SAR 413 thực hiện TKCN 15 thuyền 
viên của tàu BTh 97478 TS bị mất 
tích, mất liên lạc vào hồi 5h07 ngày 
10/7/2022 tại vị trí cuối cùng 09-06N; 
109-13E, phía Đông Nam mũi Vũng 
Tàu 145 hải lý. Tàu SAR 413 làm chỉ 
huy hiện trường kết hợp với tàu CSB 
701, máy bay DHC-6 và nhiều tàu cá 
tại khu vực thực hiện rà soát vùng tìm 
kiếm; kết quả tàu tại khu vực đã phát 
hiện, cứu 9 thuyền viên, 6 người còn 
mất tích. 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
TRONG CÔNG TÁC TKCN

Ngoài công tác TKCN, hoạt động 
huấn luyện nghiệp vụ TKCN cũng 
luôn được Trung tâm chú trọng, duy 
trì thường xuyên nghiệp vụ cho sỹ 
quan, thuyền viên tàu TKCN trên 
biển. Kết quả huấn luyện nghiệp vụ 

An toàn cho mỗi 
chuyến vươn khơi bám 
biển là điều luôn mong 
mỏi của mọi ngư dân. 

Những năm qua, lực 
lượng tìm kiếm cứu nạn 

(TKCN) hàng hải luôn 
là điểm đựa tin cậy cho 

mỗi chuyến hành trình 
an toàn nơi biển khơi.

TKCN từ ngày 01/01/2022 đến ngày 
20/7/2022, huấn luyện tại phòng 
phối hợp cứu nạn 112 lần, huấn 
luyện trên biển 137 lần, huấn luyện 
trên bờ 144 lần, huấn luyện tại bến 
203 lần, huấn luyện nội bộ 4 lần, phối 
hợp diễn tập cùng các nước: Nhật 
Bản, Ấn Độ, Indonesia, Philippines.  
So với cùng kỳ năm 2021, Trung tâm 
đã huấn luyện tại phòng phối hợp 
cứu nạn tăng 52 lần, tăng 106%; 
huấn luyện trên biển tăng 17 lần, 
tăng 15%; huấn luyện tại bến tăng 
84 lần, tăng 80%; huấn luyện trên bờ 
128 lần, tăng 127%.

Nhằm nâng cao chất lượng 
công tác TKCN, thời gian qua, Trung 

Tàu cứu nạn hàng hải Việt Nam
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tâm đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ 
TKCN chuyên ngành Hàng hải năm 
2022 trong chương trình tổ chức 
đợt huấn luyện cao điểm diễn ra từ 
tháng 3 đến hết tháng 6 với mục đích 
nhằm thúc đẩy, tăng cường hoạt 
động rèn luyện thể chất, sức khỏe, 
nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cả 
trong công tác chỉ đạo, điều hành 
và thực hiện nhiệm vụ cứu nạn tại 
hiện trường, qua đó nâng cao tinh 
thần đoàn kết, thống nhất cao trong 
nội bộ, tinh thần làm việc hăng say, 
nhiệt tình, quyết tâm hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao của viên chức, 
thuyền viên. Hội thi đã lựa chọn 
được 13 bộ giải thưởng nhất, nhì, ba 
cho các cá nhân; 1 bộ giải thưởng 
đồng đội và 1 giải thưởng Nhất toàn 
đoàn dành cho Trung tâm Phối hợp 
TKCN Hàng hải Khu vực I.

Các vận động viên tham dự Hội 
thi với tinh thần tự tin, quyết tâm 
bằng hơn 100% khả năng của mình, 
tạo ra sự cọ sát quyết liệt giữa các cá 
nhân, tập thể, nhưng cũng đầy sôi 
nổi, hào hứng, tinh thần đồng đội, 

chan hòa, đoàn kết. 
Bên cạnh đó, Trung 

tâm đã đẩy mạnh 
công tác 

tuyên 

truyền phổ biến pháp luật về an 
toàn hàng hải; phối hợp với cơ quan, 
đơn vị liên quan tổ chức 7 chương 
trình tuyên truyền tại các tỉnh: 
Hà Tĩnh (13/4/2022), Quảng Bình 
(15/4/2022), Cà Mau (15/4/2022), 
Đà Nẵng (27/5/2022), Quảng Nam 
(2 chương trình vào ngày 28/4 và 
14/6), Khánh Hòa (14/6/2022). Công 
tác thường trực hoạt động phòng 
chống thiên tai (PCTT) và TKCN tại 
phòng phối hợp cứu nạn 24/7, bổ 
sung vào lực lượng trực ban các viên 
chức có chuyên môn nghiệp vụ, kinh 
nghiệm phù hợp từ các phòng, ban 
khác trong đơn vị. Ban Chỉ huy PCTT 
và TKCN của Trung tâm và các đơn vị 
triển khai đến từng thành viên các 
phòng chức năng thực hiện nghiêm 
túc kế hoạch đã xây dựng, đồng thời 
tổ chức thống kê, theo dõi, nắm bắt 
tình hình tàu thuyền neo đậu tránh 
trú bão và các phương tiện có khả 
năng tham gia TKCN tại các khu vực 
từ các cảng vụ hàng hải, biên phòng 
và các cơ quan liên quan; phối hợp 
chặt chẽ với các lực lượng liên quan 

trong khu vực như: Cảng vụ hàng hải, 
Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử 
Hàng hải Việt Nam, chính quyền địa 
phương để huy động các phương 
tiện tại chỗ tham gia ứng phó tai 

nạn sự cố khi có yêu cầu. Ban Chỉ 
huy PCTT và TKCN của Trung 

tâm sử dụng các trang 
thiết bị, phần 

mềm được trang bị như AIS, LRIT... 
phối hợp với hệ thống các đài thông 
tin duyên hải để xác định, nắm bắt 
tình hình phương tiện trong khu vực 
nhằm huy động tham gia hoạt động 
TKCN khi có tình huống yêu cầu. 

Trung tâm quán triệt phương 
châm phát huy tinh thần “4 tại chỗ”: 
“Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật 
tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ” nhằm 
ứng phó trong mùa bão, lũ, đặc biệt 
là các tàu vận tải biển quốc tế hành 
trình ngang qua vùng biển Việt Nam 
để huy động tham gia TKCN khi có vụ 
việc xảy ra; thường xuyên nắm bắt 
thông tin chỉ đạo từ Ủy ban Quốc gia 
Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, đề 
xuất các biện pháp ứng phó và điều 
động phương tiện trong các tình 
huống khẩn cấp; phối hợp chặt chẽ 
với lực lượng biên phòng, Cảnh sát 
biển, hải quân, không quân trong 
công tác TKCN trên biển. 

Có thể nói, những kết quả đạt 
được trong thời gian qua của công 
tác TKCN hàng hải đã góp phần 
đáng kể làm kéo giảm tai nạn trên 
biển. Đóng góp vào thành tích đó 
không thể không kể đến vai trò của 
Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải 
Việt Nam. Đội ngũ cán bộ, nhân viên 
của Trung tâm luôn vượt lên mọi khó 
khăn, xả thân cứu người, coi tính 
mạng người dân như chính người 
thân của mình trong công tác TKCN, 
là điểm tựa vững chắc cho ngư dân 
vươn khơi bám biển 

PV
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THẾ GIỚI XE
Số 08/2022

Trải nghiệm Hyundai Creta
trên các cung đường dốc

Mới đây, chúng tôi đã có dịp 
để trải nghiệm thực tế mẫu 
xe được ví như “tiểu Tucson” 

của Hyundai. Với kích thước dài x 
rộng x cao tương ứng 4.315 x 1.790 x 
1.660 (mm), khoảng sáng gầm xe 200 
(mm), cùng với lưới tản nhiệt màu 
đen hay đèn định vị LED dạng 
ẩn, Hyundai Creta vẫn đem 
đến một sức hút thú vị.

Lộ trình trải nghiệm 
xuất phát từ Hà Nội theo 
hướng Đại lộ Thăng Long 
rồi vào cao tốc Hòa Lạc, 
Hòa Bình. Ngay khi vào 
Đại lộ, chúng tôi cảm nhận 
được những tính năng hỗ 
trợ an toàn hàng đầu của 
của  Hyundai Creta như: hệ 
thống hỗ trợ phòng tránh va 
chạm trước FCA, phòng tránh va 
chạm điểm mù BCA, hỗ trợ giữ làn 
đường LFA và hệ thống hỗ trợ phòng 
tránh va chạm phía sau RCCA.

Với các cung đường dốc, sự bứt 
tốc của khối động cơ xăng hút khí tự 
nhiên Smartstream 1.5L mới, công 
suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, 
mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 
vòng/phút cảm nhận được sức mạnh 
không hề thua kém các mẫu xe đàn 
anh. Xe dẫn động cầu trước thông qua 
hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên 
thông minh) do Hyundai phát triển.

Suốt hành trình, người lái có thể 
cảm nhận sự thoải mái với các tiện 
nghi như: hệ thống làm mát hàng 
ghế trước, điều khiển hành trình 
thông minh, giới hạn tốc độ MSLA, 
phanh tay điện tử EPB và Autohold, 
cảm biến áp suất lốp TPMS, bảng 
taplo xe nổi bật với màn hình đa 
thông tin và màn hình giải trí cảm 
ứng 10.25 inch điều khiển đa chức 
năng nằm ở vị trí trung tâm, tích hợp 
camera lùi. Hệ thống giải trí của xe hỗ 

trợ đầy đủ Mp3/USB/Aux/Bluetooth, 
Android Auto, Apple Carplay với 8 loa 
Bose cùng amply rời chất lượng cao. 
Tiện nghi trên đem đến cho khách 
hàng một không gian thoải mái bậc 
nhất trong phân khúc.

Thời tiết khu vực phía Bắc đang 
trong tháng ngâu, vì vậy dù liên tục 
gặp mưa, đường trơn, nhưng với 
những công nghệ an toàn hàng đầu 
của Hyundai Creta như: chống bó cứng 
phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, 
phân phối lực phanh điện tử EBD, cân 
bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc 
HAC giúp người cầm lái khá tự tin.

Hyundai Creta được giới 
thiệu là thế hệ thứ 2 và 
được thiết kế tinh chỉnh 

dành riêng cho thị trường 
Đông Nam Á và Trung Đông.

NGUYỄN BẮC?
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THẾ GIỚI XE
Số 08/2022

VĂN HÓA GIAO THÔNG

Tham gia giao thông
không phải để nổi bật

Thời gian qua, nhiều chủ xe ô tô 
bất bình trước việc xe của mình mặc 
dù không di chuyển qua các trạm 
thu phí đường bộ nhưng vẫn bị trừ 
tiền trong tài khoản đã đăng ký với 
nhà cung cấp (VETC, VDTC). Cũng 
có trường hợp, nhiều chủ xe không 
ra khỏi nhà mà vẫn nhận được giấy 
thông báo phạt “nguội”.

Những bức xúc này được đăng 
tải rất nhiều trên các diễn đàn xã 
hội. Mặc dù đây không phải là hiện 
tượng phổ biến nhưng nó nói lên 
ý thức của một bộ phận chủ xe ô 
tô còn rất kém. Trong đó, nhiều 
người muốn “nổi bật” nên đã mua 
trên mạng biển số đẹp, thay vào 
xe của mình để ra đường cho “oai”. 
Bên cạnh đó, nhiều người vì không 
muốn bị phạt “nguội” nên đã che 
biển số xe của mình hoặc dán biển 
số xe của người khác. Nhiều chủ xe 
bỗng nhiên bị hại như thế, thử hỏi 
không bức xúc sao được!

Theo lãnh đạo Cục CSGT (Bộ 
Công an), việc xác minh một chiếc 
xe thay đổi biển kiểm soát không 
phải là việc làm khó, bởi hiện nay với 
dữ liệu đăng ký xe được kết nối với 
nhiều cơ quan, cộng với hệ thống 
giám sát rất hiện đại sẽ dễ nhận biết 
được xe biển số giả, hoặc che, dán 
biển số. Những hành vi như vậy đã 
được đưa vào luật và bị xử phạt ở 
mức từ 4 - 6 triệu đồng đối với ô tô, 
máy móc chuyên dùng và từ 8 trăm 
đến 1 triệu đồng đối với mô tô, xe 
gắn máy, xe đạp điện, máy điện.

Tuy nhiên, khi vô tình rơi vào 
tình trạng này thì những “khổ chủ” 
mất rất nhiều thời gian khi phải làm 
việc với cơ quan chức năng để giải 
trình, xác minh. Do đó, mỗi chủ xe, 
lái xe cần nâng cao ý thức thượng 
tôn pháp luật, ứng xử có văn hóa khi 
tham gia giao thông 

ĐÈN VÀNG

Nhiều trang bị tiên tiến của 
Hyundai Creta cũng tạo cảm hứng 
tốt cho người trải nghiện như: nút 
bấm khởi động Start/Stop Engine 
cùng chìa khóa thông minh. Hệ 
thống điều hòa tự động với khả 
năng làm mát nhanh và sâu tích hợp 
công nghệ lọc khử Ion, kết hợp cùng 
cửa gió cho hàng ghế sau đem đến 
không gian dễ chịu cho cả người lái 
và hành khách. Ngoài ra, các điểm 
nhấn khác cũng mang đến sự thú vị 
như: vô lăng xe tích hợp các nút điều 
khiển thông số cài đặt, chuyển nhạc, 
nhận cuộc gọi đảm bảo tính tiện lợi 
và an toàn khi vận hành, đèn chiếu 
sáng full LED, đèn phanh trên cao 
dạng LED, tay nắm cửa mạ crom, 
gương chiếu hậu tích hợp xi-nhan 
điều chỉnh điện hỗ trợ sấy...

Xe được trang bị 6 túi khí an 
toàn, đồng thời thân xe được chế 
tạo bằng công nghệ luyện thép 
cường lực AHSS độc quyền, giúp gia 

độ cứng và vững chắc, tạo nên một 
bộ khung vững chãi, đảm bảo an 
toàn tối đa cho hành khách trong 
trường hợp xảy ra va chạm.

Được biết, Hyundai Creta là 
mẫu xe thành công của Hyundai tại 
khu vực châu Á, điều này thể hiện 
qua hàng loạt giải thưởng như: Xe 
của năm tại Ấn Độ, Giải thưởng Xe 
có chỉ số hài lòng khách hàng cao 
nhất của J.D Power. Creta luôn là 
top những mẫu SUV bán chạy nhất 
tại Ấn Độ cũng như 1 số thị trường 
Nam Mỹ. Với việc ra mắt thế hệ mới 
này, Hyundai Creta đem tới cho thị 
trường Việt Nam một mẫu xe ấn 
tượng, cá tính và an toàn bậc nhất.

Hiện tại, Hyundai Creta được 
nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà 
máy Hyundai Indonesia và cũng sẽ 
sớm được sản xuất, lắp ráp tại Việt 
Nam năm 2023 sau khi Nhà máy 
Hyundai Thành Công số 2 (HTMV 2) 
hoàn thiện và đi vào hoạt động 
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MÔI TRƯỜNG
Số 08/2022

Xem xét các yếu tố tác Dự án thành 
phần đoạn Hàm Nghi - Vũng 
Áng thuộc cao tốc Bắc - Nam đã 

được Quốc hội phê duyệt chủ trương 
tại Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 
11/01/2022 về chủ trương đầu tư Dự án 
xây dựng công trình đường bộ cao tốc 
Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 
2025. Trong quá trình nghiên cứu, chủ 
dự án đã phối hợp với tư vấn, chính 
quyền địa phương xem xét vị trí, 
hướng tuyến dự án tránh không ảnh 
hưởng trực tiếp đến các khu vực bảo 
tồn đa dạng sinh học và khu vực dự 
án không có loài động thực vật quý 
hiếm trong sách đỏ đã được công bố 
bị ảnh hưởng. Hệ thống giao thông 
phát triển sẽ hỗ trợ phát triển dịch vụ 
hệ sinh thái bền vững.

Về thích ứng biến đổi khí hậu và 
thiên tai: Dự án cũng đã xem xét kịch 
bản biến đổi khí hậu 2020 do Bộ Tài 
nguyên và Môi trường công bố, điều 
tra nghiên cứu các vấn đề về thiên 
tai, bão lũ để xem xét các khẩu độ 
thoát nước phù hợp, biện pháp gia 
cố chống trượt lở đất và xói lở khu 
vực có công trình cầu.

Về giảm phát thải khí nhà kính: 
Dự án thực hiện sẽ góp phần giảm 
thiểu ách tắc giao thông, cải thiện 
lưu lượng và tốc độ dòng xe, đặc biệt 
việc xem xét hướng tuyến thẳng và 
ngắn nhất có thể sẽ góp phần giảm 
phát thải khí thải từ dòng xe so với 
phương án không thực hiện dự án, 
qua đó góp phần giảm xu hướng 
tăng lượng phát thải khí nhà kính.

Về bảo vệ tài nguyên môi trường: 
Dự án đã tránh tối đa chiếm dụng 
đất rừng phòng hộ và không chiếm 
dụng rừng đặc dụng. Các biện pháp 
giảm thiểu tác động môi trường 
được xem xét đầy đủ trong đánh giá 
tác động môi trường đảm bảo tính 
khả thi. Với các phân tích như trên, 
có thể thấy dự án phù hợp với các 
mục tiêu bảo vệ môi trường quốc 
gia và địa phương.

* Bảo vệ tài nguyên nước và thích 
ứng với biến đổi khí hậu:

Quá trình lập dự án đầu tư đã 
xem xét các phương án thiết kế, 
sử dụng mô hình tính toán thủy 
văn và xét đến kịch bản biến đổi 
khí hậu 2020 do Bộ Tài nguyên và 
Môi trường công bố nhằm đảm 
bảo không gây cản trở dòng chảy 
và phù hợp với tiêu chuẩn phòng, 
chống lũ, các yêu cầu kỹ thuật liên 
quan khác theo quy định tại Điều 30 
Luật Tài nguyên nước. Dự án không 
xuất hiện nguy cơ suy thoái, cạn kiệt 
nguồn nước theo quy định tại khoản 
3 Điều 26 Luật Tài nguyên nước; phù 
hợp với quy định về phòng, chống 
sạt, lở bờ, bãi sông tại Điều 63 Luật 
Tài nguyên nước; không ảnh hưởng 
đến hành lang bảo vệ nguồn nước 
tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP 
ngày 26/5/2015 của Chính phủ; 
có phương án bảo vệ lòng, bờ bãi 
sông tại Nghị định số 23/2020/NĐ-
CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ; 
phòng ngừa ngập úng, xói lở thích 
ứng với biến đổi khí hậu.

Trong quá trình thi công dự án 
có thể ảnh hưởng đến chất lượng các 
thủy vực, tuy nhiên các tác động này 
mang tính cục bộ diễn ra trong thời 
gian ngắn có thể giảm thiểu bằng các 
biện pháp quản lý, kỹ thuật. Như vậy 
có thể thấy, dự án phù hợp với các 
yêu cầu về bảo vệ tài nguyên nước và 
thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Thực hiện các công trình, biện 
pháp bảo vệ môi trường và chương 
trình quan trắc, giám sát môi trường; 

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, 
quản lý và tổ chức thi công phù hợp 
để hạn chế tối đa việc cản trở giao 
thông đường bộ, các tác động bất 
lợi đến cảnh quan, môi trường, chất 
lượng nước sông/suối, hệ thủy sinh 
và các hoạt động kinh tế dân sinh 
trong khu vực thực hiện dự án trong 
quá trình thi công xây dựng;

- Thu gom, lắng lọc nước mưa 
chảy tràn qua khu vực công trường 
thi công, bãi thi công đảm bảo không 
làm ảnh hưởng đến chất lượng nước 
mặt và hệ sinh thái khu vực dự án 

trong quá trình thực hiện dự án; thu 
gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh 
hoạt và các loại nước thải khác phát 
sinh trong quá trình thực hiện dự 
án đảm bảo đạt các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn quốc gia về môi trường hiện 
hành trước khi thải ra môi trường;

- Thu gom, lưu giữ, vận chuyển 
và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn 
và chất thải nguy hại phát sinh từ 
quá trình thực hiện dự án, đảm bảo 
các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi 
trường theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện kịp thời công tác 
phục hồi cảnh quan môi trường địa 
bàn thi công, các khu vực đất tạm 
chiếm dụng, bãi thải và thanh thải 
lòng suối, bảo đảm đáp ứng các yêu 
cầu về an toàn vệ sinh môi trường 
trong quá trình thực hiện dự án;

- Thực hiện chương trình giám 
sát môi trường và các công trình, 
biện pháp bảo vệ môi trường như 
đã đề xuất trong báo cáo đánh giá 
tác động môi trường, lưu giữ các số 
liệu giám sát để cơ quan quản lý nhà 
nước kiểm tra;

- Lập và thực hiện phương án chi 
tiết về các biện pháp phòng ngừa, 
ứng cứu sự cố; tuân thủ các quy định 
về ATGT đường bộ, theo dõi liên tục, 
kiểm tra phát hiện sự cố, các hiện 
tượng xói mòn, sạt lở trong quá trình 
thi công xây dựng và vận hành dự án;

- Xây dựng chương trình giáo 
dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ 
môi trường cho cán bộ, công nhân 
viên thực hiện dự án;

- Đảm bảo kinh phí để thực hiện 
các công trình, biện pháp bảo vệ 
môi trường và chương trình quan 
trắc, giám sát môi trường như đã 
nêu trong báo cáo đánh giá tác 
động môi trường;

- Chủ đầu tư cam kết hoàn 
nguyên môi trường sau thi công;

- Các cam kết về các giải pháp, 
biện pháp bảo vệ môi trường trong 
giai đoạn chuẩn bị xây dựng, xây 
dựng và vận hành... 

PV

Đánh giá tác động môi trường 
đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc cao tốc Bắc - Nam
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CHUYÊN ĐỀ
Số 08/2022

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN

Hướng tới “Chất lượng - Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Phát triển bền vững”

Trường Cao đẳng nghề Phú Yên - 
tiền thân là Trường Dạy nghề 
tỉnh Phú Yên được thành lập 

theo Quyết định số 1232/2001/UB-
QĐ ngày 07/5/2001 của UBND tỉnh 
Phú Yên và chính thức đi vào hoạt 
động giảng dạy từ tháng 10/2001. 
Ngày 26/10/2006, UBND tỉnh Phú Yên 
ra Quyết định đổi tên trường thành 
Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ - 
Nghiệp vụ Phú Yên.

Trên cơ sở đó, ngày 03/7/2007, 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội đã ban hành  Quyết 
định số 917/QĐ-BLĐTBXH quyết định 
thành lập Trường Cao đẳng nghề 
Phú Yên trên cơ sở nâng cấp Trường 
Trung cấp nghề Kỹ nghệ - Nghiệp 
vụ Phú Yên. Trường là một trong 15 
trường trọng điểm quốc gia và là top 
30 trường dạy nghề chất lượng cao, 
được Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội đầu tư giai đoạn 2001 - 2005 
và 2006 - 2010. Ngoài ra, Trường Cao 
đẳng nghề Phú Yên là một trong 30 
cơ sở dạy nghề đạt tiêu chuẩn kiểm 
định chất lượng dạy nghề năm 2010 
ở cấp độ cao nhất.

Đáp ứng nhu cầu của xã hội, 
ngày 21/12/2014, Trung tâm Đào tạo 
lái xe được thành lập với chức năng 
đào tạo lái xe ô tô các hạng B1, B2, C, 
D, E. Trung tâm hiện có hơn 50 giáo 
viên dạy lý thuyết và thực hành với 
hơn 40 đầu xe các loại, hàng năm thu 
hút đông đảo học viên theo học nhờ 
chính sách đào tạo nghiêm túc, chặt 
chẽ, chú trọng chất lượng. 

Mỗi năm, Trung tâm đào tạo 
khoảng hơn 1.400 học viên lái xe ô 
tô các hạng B1, B2, C và đào tạo nâng 
hạng D, E cho gần 100 học viên. Đại 
diện Ban Giám hiệu Nhà trường cho 
biết: “Để nâng cao chất lượng đào 
tạo, trước hết phải xây dựng đội 
ngũ giáo viên đạt chuẩn về trình độ 
chuyên môn, kỹ năng thực hành lái 
xe và nghiệp vụ sư phạm. Giáo viên 

phải có phương pháp khoa học nhằm 
truyền dạy kiến thức sao cho học viên 
lĩnh hội được đầy đủ các kiến thức, kỹ 
năng cần thiết để vận hành và lái xe 
an toàn sau khi tốt nghiệp” .

Để nâng cao chất lượng giáo 
viên, Trung tâm chú trọng từ khâu 
tuyển dụng, đồng thời thường xuyên 
bồi dưỡng giáo viên dạy lái thông 
qua các đợt tập huấn, hội giảng để 
nâng cao kiến thức, trình độ và kỹ 
năng. Hiện nay, đội ngũ giáo viên của 
Trung tâm đều đáp ứng đầy đủ các 
tiêu chuẩn được quy định tại Nghị 
định số 65/2016/NĐ-CP của Chính 
phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ 
đào tạo lái xe ô tô, dịch vụ sát hạch lái 
xe và Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội quy định chuẩn về chuyên môn, 
nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục 
nghề nghiệp.

Trung tâm luôn đề cao và phát 
huy tinh thần đổi mới, chủ động, 

sáng tạo của giáo viên trong quá 
trình dạy lái xe. Trong đó, giáo viên 
được khuyến khích sử dụng công 
nghệ thông tin trong giảng dạy với 
máy trình chiếu, ti vi thông minh để 
mô phỏng tình huống giúp tăng khả 
năng trực quan, tạo sự phong phú, 
sinh động cho bài giảng cũng như 
tăng tính tương tác giữa giáo viên và 
học viên.

Phát huy những thành quả đạt 
được, với phương châm “Chất lượng 
- Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Phát 
triển bền vững”, trong thời gian tới, 
Trung tâm sẽ tiếp tục đầu tư về cơ sở 
vật chất, mua sắm xe mới, lắp thiết 
bị và duy trì ca-bin học lái xe ô tô, 
thiết bị giám sát thời gian và quãng 
đường học lái của học viên theo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ GTVT 
ban hành tại Thông tư 04/2022/TT- 
BGTVT để nâng lưu lượng, đáp ứng 
thêm nhu cầu học nghề cho đối 
tượng thanh niên hoàn thành nghĩa 
vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh 
niên tình nguyện có thẻ học nghề 
trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Trung 
tâm cũng lập phương án xin tự chủ 
trình các cấp có thẩm quyền phê 
duyệt để đơn vị được chủ động hơn 
trong hoạt động, phù hợp với xu thế 
chung của các cơ sở đào tạo lái xe 
hiện nay, góp phần giảm thiểu TNGT 
trên cả nước nói chung và địa bàn 
tỉnh Phú Yên nói riêng 

NGUYỄN HÙNG?

Đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng đào tạo

Trung tâm Đào tạo lái xe của Nhà trường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

TUYỂN SINH 47 CHUYÊN NGÀNH HỆ ĐẠI HỌC

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
Phòng Đào tạo - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

(số 484 Lạch Tray, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)
Điện thoại: 0225.3735138   /   3729690 

Hotline/Zalo: 0941.979.484   /   0941.636.484

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
hiện là cơ sở đào tạo hàng đầu cung 
cấp nguồn nhân lực chất lượng cao 

cho nền kinh tế biển của đất nước. Đặc biệt, 
Trường được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt đưa vào danh sách là một trong số 
ít các trường đại học được xây dựng thành 
trường đại học trọng điểm Quốc gia.

Cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ nhu 
cầu học tập, sinh hoạt của sinh viên như: 
khu giảng đường, thư viện, nhà thi đấu đa 
năng, ký túc xá, nhà ăn... không ngừng được 
đầu tư, chất lượng các dịch vụ được cải thiện 
đáng kể. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
được xếp hạng là một trong những trường 
có cơ sở vật chất tốt nhất trong hệ thống 
các trường đại học tại Việt Nam.

Tại đây, sinh viên luôn được đặt làm 
trung tâm đào tạo. Bên cạnh công tác học 
tập, sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt 
động ngoại khóa đa dạng của gần 20 câu 
lạc bộ sinh hoạt ngoại khóa của Trường, 
như: CLB Hiến máu tình nguyện, CLB Tiếng 
Anh, CLB Võ thuật... Điều này góp phần 
không nhỏ vào việc tạo ra thế hệ sinh viên 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam “Trí tuệ 
- Sáng tạo - Trách nhiệm - Nhân văn” với 
tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc 
làm lên đến trên 90%, được cơ quan doanh 
nghiệp đánh giá rất cao.

Với định hướng phát triển trở thành 
một trường đại học đa ngành nghề, có uy 
tín trong khu vực và trên thế giới, Trường 
hiện đang đào tạo 47 chương trình đại học, 
tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực kinh tế 
biển và cách mạng công nghiệp 4.0.

Bên cạnh các chuyên ngành truyền 
thống đã làm nên thương hiệu của Nhà 
trường như: Điều khiển tàu biển, Khai thác 
máy tàu biển, Thiết kế tàu và Công trình 
ngoài khơi, Xây dựng công trình thủy…, 
Trường còn đào tạo những chuyên ngành 
rất “hot” hiện nay như: Logistics và chuỗi 
cung ứng; Kinh doanh quốc tế và Logistics 
(International Business and Logistics). 
Trong đó, chương trình thứ 2 là chương 
trình tiên tiến, phát triển từ chương trình 
gốc của đối tác là Học viện Hàng hải 
California (Hoa Kỳ) với nội dung được 
giảng dạy 100% bằng tiếng Anh bởi các 

giảng viên là giáo sư từ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và các trường 
đại học tiên tiến trên thế giới.

Năm 2022, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tuyển sinh với tổng số 47 
chuyên ngành chính như sau:

- Nhóm Kỹ thuật & Công nghệ (28 chuyên ngành): Điều khiển tàu biển, 
Khai thác máy tàu biển, Quản lý hàng hải, Điện tự động công nghiệp, Tự 
động hóa hệ thống điện, Quản lý công trình xây dựng, Quản lý kỹ thuật 
công nghiệp, Kỹ thuật môi trường...

- Nhóm Ngoại ngữ (2 chuyên ngành): Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh 
thương mại.

- Nhóm Kinh tế & Luật (8 chuyên ngành): Logistics và chuỗi cung ứng, 
Kinh tế ngoại thương, Kinh tế vận tải biển, Quản trị tài chính kế toán...

- Nhóm chất lượng cao (4 chuyên ngành): Kinh tế ngoại thương, Kinh tế 
vận tải biển, Điện tự động công nghiệp, Công nghệ thông tin.

- Nhóm chương trình tiên tiến (3 chuyên ngành): Quản lý kinh doanh 
và Marketing, Kinh tế Hàng hải, Kinh doanh quốc tế và Logistics.

- Nhóm lớp chọn (2 chuyên ngành): Điều khiển tàu biển, Khai thác máy 
tàu biển.
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 4 phương thức xét tuyển độc lập vào Trường Đại học Hàng hải Việt 
Nam, gồm:

 Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 
năm 2022

- Điều kiện xét tuyển: Đã tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc tương đương, 
có tổng điểm các môn thi trong tổ hợp xét tuyển (cộng điểm ưu tiên) đạt 
mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển của Trường.

- Đối với ngành Kiến trúc nội thất, thí sinh phải tham gia sơ tuyển môn 
năng khiếu vẽ mỹ thuật do Nhà trường tổ chức hoặc có kết quả thi năng 
khiếu vẽ mỹ thuật năm 2022 từ trường đại học khác (đạt 5,0 điểm trở lên).

- Thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển: từ 22/7/2022 đến 
17h00 ngày 20/8/2022. Thí sinh đăng ký online trên Cổng thông tin thí sinh 
hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Phương thức 2: Xét tuyển thẳng theo đề án riêng của Trường Đại 
học Hàng hải Việt Nam (xét tuyển kết hợp)

- Điều kiện xét tuyển: Những thí sinh có tổng điểm các môn thi tốt nghiệp 
THPT năm 2022 trong tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng chất lượng đầu vào 
theo quy định của Nhà trường, đồng thời đáp ứng một trong các tiêu chí:

 Tiêu chí 1: Có chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc TOEFL 494 ITP hoặc TOEFL 58 iBT 
hoặc TOEIC (L&R) 595 trở lên (tính đến ngày 30/8/2022);

 Tiêu chí 2: Đạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, 
Địa, Tin và Ngoại ngữ trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trở lên;

 Tiêu chí 3: Học 3 năm THPT tại các lớp chuyên: Toán, Vật lý, Hóa học, 
Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học, KHTN thuộc các trường chuyên cấp 
tỉnh, thành phố với học lực khá trở lên, hạnh kiểm tốt các năm lớp 10, 11, 12.

- Hồ sơ xét tuyển: xem tại trang: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn/.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ 15/7 - 17h ngày 20/8/2022. Thí sinh có 

thể nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát qua bưu điện. Bên cạnh nộp hồ sơ 
xét tuyển cho Trường, thí sinh cần đăng ký, điều chỉnh các nguyện vọng xét 
tuyển kết hợp trên Cổng thông tin thí sinh hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 22/7 đến 17h ngày 20/8/2022.

 Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện 
THPT (xét học bạ) với 30% chỉ tiêu. Áp dụng 28 chuyên ngành thuộc nhóm 
Kỹ thuật và Công nghệ, 2 chuyên ngành thuộc nhóm chất lượng cao (Công 
nghệ thông tin và Điện tự động công nghiệp) và 2 chuyên ngành thuộc 
nhóm chọn (Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu biển).

- Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương năm 2020, 
2021, 2022, hạnh kiểm lớp 12 loại khá trở lên, tổng điểm trung bình các môn 
trong tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có) đạt ngưỡng đảm bảo chất 
lượng đầu vào của trường.

- Hồ sơ xét tuyển: xem tại trang: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn/.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ 01/7 - 17h ngày 20/8/2022. Bên cạnh nộp 

hồ sơ đăng ký xét tuyển cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, thí sinh cần 
đăng ký điều chỉnh các nguyện vọng xét tuyển học bạ trên Cổng thông tin 
thí sinh hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo từ 22/7 - 20/8.

 Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo tại Điều 8 Quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo Thông tư 
08/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điều kiện xét tuyển: Thí sinh phải đáp ứng những quy định tại quy chế tuyển 
sinh ban hành kèm theo thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu trên.

- Hồ sơ xét tuyển: xem tại trang: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn/.
- Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển thẳng: trước ngày 15/7/2022. Thí sinh có 

thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Nhà trường sẽ xét tuyển và 
công bố kết quả trước 17h ngày 21/7/2022.

- Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học lên hệ thống của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo từ ngày 22/7/2022 đến 17h ngày 20/8/2022 

Tiện ích phục vụ sinh viên đa dạng

Tàu huấn luyện VMU Việt - Hàn với khả năng 
tiếp nhận lên đến 202 giảng viên, sinh viên

Kho hàng mô phỏng thực tế hiện đại 
và quy mô nhất Việt Nam hiện nay

Sinh viên học tập 
tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Sinh viên học tập 
tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
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CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH

Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, 
đảm bảo an toàn chạy tàu

Công ty Cổ phần Thông tin tín 
hiệu Đường sắt Vinh được 
giao quản lý, bảo trì thường 

xuyên kết cấu hạ tầng thông tin tín 
hiệu đường sắt từ km137+250 đến 
km521+800 tuyến đường sắt Hà Nội 
- TP. Hồ Chí Minh và km00+000 đến 
km31+000 tuyến đường sắt Cầu Giát 
- Nghĩa Đàn theo đơn đặt hàng của 
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trải 
dài qua 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, 
Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Phạm vi quản lý của Công ty là 
hơn 400 km tuyến đường trục thông 
tin, 56 ga, trạm và 1 Trung tâm Giám 
sát đường ngang cảnh báo tự động 
với tổng số 185 đường ngang, trong 
đó 71 đường ngang có gác, 114 

đường ngang cảnh báo tự động, kết 
nối tín hiệu đường sắt - đường bộ tại 
7 vị trí đường ngang.

Đặc điểm địa bàn do Công ty quản 
lý đi qua thành phố, thị xã, thị trấn, 
khu đông dân cư gây nhiều khó khăn 
cho đơn vị trong công tác đảm bảo an 
toàn thông tin tín hiệu nói riêng và an 
toàn chạy tàu nói chung. Những năm 
qua, Công ty đã chủ động triển khai 
thực hiện nhiều biện pháp, trong đó, 
đối với công tác đảm bảo hành lang, 
Công ty đã phối hợp với các đơn vị, cơ 
quan chức năng địa phương giải tỏa 
các công trình vi phạm bảo vệ đường 
dây thông tin; kiểm tra các “điểm đen”, 
nguy cơ tiềm ẩn mất ATGT. 

Thời gian qua, số vụ các phương 
tiện giao thông va chạm làm hư hỏng 
cần chắn vẫn ở mức cao. Riêng năm 
2021 có 17 vụ, Công ty đã phối hợp 
với công an các địa phương xử lý 
và yêu cầu khắc phục hậu quả. Tuy 
nhiên, tính đến nay, trên địa bàn do 
Công ty quản lý vẫn còn tồn tại hơn 
464 trường hợp vi phạm, trong đó 
Thanh Hóa 25 trường hợp, Nghệ An 
130 trường hợp, Hà Tĩnh 118 trường 
hợp và Quảng Bình 191 trường hợp. 
Các trường hợp vi phạm được Công 
ty phối hợp với địa phương lập biên 
bản, đồng thời báo cáo lên Tổng công 
ty Đường sắt Việt Nam. 

Ngoài các biện pháp trên, Công ty 
đã chủ động, tích cực triển khai nhiều 
biện pháp đồng bộ khác như: thực 
hiện chế độ nhân công trực, kiểm tra 
thường xuyên đảm bảo thiết bị hoạt 
động ổn định, kịp thời phát hiện sự 
cố, hư hỏng phát sinh, có biện pháp 
xử lý khắc phục ngay; áp dụng cài đặt 
phần mềm giám sát hoạt động của 
đường ngang cảnh báo tự động trên 
điện thoại Smart phone cho công 

nhân kiểm tra đường ngang; cử nhân 
viên cảnh giới tại các đường ngang 
cảnh báo tự động có mật độ phương 
tiện giao thông qua lại cao trong các 
dịp lễ, Tết.

Thời gian qua, Công ty đã đẩy 
mạnh áp dụng các đề tài nghiên 
cứu khoa học công nghệ vào thực 
tiễn quản lý, đặc biệt là hệ thống 
giám sát đường ngang cảnh báo tự 
động kết hợp với hệ thống giám sát 
hình ảnh camera tại đường ngang 
qua đường truyền cáp quang của 
ngành Đường sắt, tạo thành trung 
tâm quản trị giám sát thông tin tín 
hiệu, kịp thời phát hiện các trở ngại, 
sự cố xảy ra và đưa ra những chỉ đạo 
nhanh chóng, phù hợp nhất, từ đó 
nâng cao năng lực quản lý thiết bị 
của Công ty, điển hình như: Đề tài 
“Nghiên cứu, lắp đặt thử nghiệm hệ 
thống radar phát hiện chướng ngại 
tại đường ngang sử dụng cần chắn 
chuyên dụng đóng kín, có hỗ trợ quản 
lý giám sát”; Đề tài “Nghiên cứu, thiết 
kế hệ thống kết nối tín hiệu các ga 
cho đường ngang cảnh báo tự động”. 
Năm 2022, Công ty đang triển khai 
nghiên cứu thực hiện 1 đề tài cấp 
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: 
“Nghiên cứu, lắp đặt thử nghiệm hệ 
thống hỗ trợ cảnh báo sớm chướng 
ngại tại đường ngang lên đầu máy”.

Một đặc điểm nổi bật trong giai 
đoạn vừa qua là Công ty thường 
xuyên chú trọng, đầu tư đồng bộ 
thiết bị và đổi mới công nghệ, đổi 
mới sản phẩm, từng bước nâng cao 
giá trị gia tăng cho sản phẩm, phục 
vụ công tác duy tu bảo trì và thi công 
xây lắp các công trình thông tin tín 
hiệu đường sắt chất lượng, hiệu quả, 
phục vụ công tác đảm bảo an toàn 
chạy tàu 

HÙNG NGUYỄN?



Cảng vụ Đường thủy nội địa 
Khu vực I đang quản lý các 
cảng bến trải dài 3 tỉnh, thành 

phố phía Bắc gồm Hải Phòng, Quảng 
Ninh, Hải Dương với nhiều địa bàn 
phức tạp. Vì vậy, đơn vị đã triển khai 
nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tiếp 
tục nâng cao hơn nữa hiệu quả quản 
lý cảng, bến và phương tiện, góp 
phần tích cực vào công tác đảm bảo 
trật tự ATGT đường thủy nội địa trong 
phạm vi quản lý.

Trong thời đại công nghệ 4.0, 
công tác quản lý cảng, bến thủy nội 
địa với quy trình kiểm tra, giám sát, 
làm thủ tục cấp giấy phép ra vào 
cảng, bến đã được thực hiện trên môi 
trường mạng, giúp đơn giản thủ tục 
hành chính, tạo thuận lợi cho người 
dân và doanh nghiệp. 

Thời gian qua, Cảng vụ đã xây 
dựng kế hoạch Chuyên đề “Nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý cảng, bến 
và phương tiện”. Chuyên đề tập trung 
vào việc kiểm tra, xử lý nghiêm những 
hành vi vi phạm như phương tiện thủy 
không đăng ký, đăng kiểm mà vẫn đưa 
vào hoạt động, từ đó giúp nâng cao 
ý thức chấp hành những quy định về 
ATGT đường thủy nội địa của chủ cảng, 
bến, thuyền viên, chủ phương tiện 
thủy, đồng thời nâng cao tinh thần 
trách nhiệm của cán bộ, cảng vụ viên 
trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Đặc biệt, Cảng vụ Đường thủy 
nội địa Khu vực I cũng tập trung xử 
lý, tháo gỡ những khó khăn, tồn tại 
trong công tác quản lý phương tiện 
thủy tại các cảng, nhằm tạo điều kiện 
cho người dân, doanh nghiệp. Cụ thể, 
Chuyên đề tổ chức cho các chủ cảng, 
bến thủy nội địa, chủ phương tiện ký 
cam kết khai thác hoạt động cảng, 
bến thủy nội địa và khai thác phương 
tiện thủy nội địa an toàn, hiệu quả; 
chấp hành nghiêm các quy định 
pháp luật về giao thông đường thủy 
nội địa, đặc biệt là không tiếp nhận, 
làm hàng cho các phương tiện thủy 
không đăng ký, đăng kiểm.

Về công tác quản lý hoạt động 
cảng, bến thủy nội địa, Cảng vụ đặc 
biệt chú trọng kiểm tra các điều kiện 
an toàn cảng, bến như: hệ thống báo 
hiệu; kết cấu cầu bến, cảng; kè chắn 

sạt lở; đệm va, cọc bích... Đồng thời, 
đơn vị xử lý nghiêm các chủ cảng, bến 
bốc xếp hàng hóa cho phương tiện 
khi phương tiện thủy không đăng ký, 
đăng kiểm và không làm thủ tục vào, 
rời cảng, bến theo quy định; hướng 
dẫn các chủ bến hoạt động không 
phép các thủ tục để xin cấp giấy phép 
hoạt động bến thủy nội địa; phối hợp 
với chính quyền địa phương, cơ quan 
chức năng liên quan xử lý các bến 
hoạt động trái phép. Trong những 
trường hợp cần thiết, các đại diện 
báo cáo trực tiếp Giám đốc để có văn 
bản gửi các cơ quan liên quan phối 
hợp xử lý những trường hợp phương 
tiện không đăng ký, đăng kiểm, cố 
tình chống đối thường xuyên hoạt 
động bốc xếp hàng hóa tại những 
bến hoạt động không phép gây mất 
trật tự ATGT đường thủy nội địa.

Ông Văn Trọng Dũng - Giám 
đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu 
vực I cho biết, đơn vị đã và đang triển 
khai các giải pháp đồng bộ với nỗ lực 
đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó, Cảng 
vụ đã chỉ đạo các đại diện cảng vụ 
trực thuộc tuyên truyền, hướng dẫn 
và khuyến khích chủ tàu, chủ phương 
tiện triển khai lắp đặt thiết bị AIS và VHF 
theo quy định của pháp luật, đồng thời 
chú trọng khuyến khích lắp đặt VHF 
trên tất cả các phương tiện thủy nội 
địa, kiểm soát tải trọng phương tiện tại 
các cảng, bến thủy nội địa trong phạm 
vi được giao quản lý; kiểm tra hướng 
dẫn và giải quyết thủ tục cho phương 
tiện thủy, tàu biển vào, rời cảng, bến 
đảm bảo an toàn tuyệt đối và đúng 
quy trình nghiệp vụ.

“Các đại diện phải kiên quyết xử 
lý nghiêm những hành vi vi phạm 
là nguyên nhân gây tai nạn như: 
phương tiện không đăng ký, đăng 
kiểm; thuyền viên, người lái phương 
tiện không có bằng, chứng chỉ 
chuyên môn theo quy định; chở hàng 
hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn; 
thiếu trang thiết bị an toàn...”, ông 
Dũng nhấn mạnh 
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CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC I 

Tăng cường hiệu quả quản lý cảng, bến thủy
VĂN HÙNG?
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Lực lượng chức năng kiểm tra an toàn 
tại cảng, bến



CHUYÊN ĐỀ
Số 08/2022

Đổi mới, cải cách vì mục tiêu đột phá 
ngành kinh tế hàng hải Việt Nam

VƯỢT KHÓ, DUY TRÌ MỨC 
TĂNG TRƯỞNG 

Trong tiến trình bảo vệ, xây dựng 
và phát triển đất nước, Đảng và Nhà 
nước ta luôn đặc biệt coi trọng vai trò 
của biển. Theo đó, các chủ trương, 
chính sách lớn về biển và phát triển 
bền vững kinh tế biển đã được Trung 
ương xem xét, ban hành để thống 
nhất tổ chức triển khai thực hiện.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XII đã ban hành 
Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến 
lược phát triển bền vững kinh tế biển 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045”. Một trong những chủ 
trương lớn và khâu đột phá tại Nghị 
quyết số 36-NQ/TW là ưu tiên kinh tế 
hàng hải đứng thứ hai trong việc phát 
triển các ngành kinh tế biển.

Những năm qua, ngành Hàng hải 
Việt Nam đã có nhiều đổi mới, từ thể 
chế chính sách, cải cách thủ tục hành 
chính, ứng dụng công nghệ thông tin, 
hệ thống kết cấu hạ tầng hàng hải, 
tăng cường kết nối các phương thức 
vận tải... Đó là những yếu tố hỗ trợ đắc 
lực cho hoạt động giao thương, đẩy 
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Với sứ mệnh đưa Việt Nam 
trở thành quốc gia - điểm 

đến quan trọng có vị trí 
chiến lược trên bản đồ 
hàng hải thế giới, Tổng 

công ty Hàng hải Việt Nam 
(VIMC) bằng nhiều giải 

pháp, chiến lược đã tạo ra 
hệ sinh thái sản phẩm, đáp 

ứng yêu cầu thực tiễn và 
xu thế hội nhập của ngành 

Hàng hải thế giới. Những 
kết quả đạt được trong thời 

gian qua khẳng định sự 
đúng đắn trong quá trình 

đổi mới của VIMC, từ nội tại 
đến các nhân tố liên quan.

Thời gian qua, tuy gặp nhiều khó khăn song VIMC vẫn duy trì được mức tăng trưởng, các khối kinh tế 
chủ lực có kết quả sản xuất kinh doanh khả quan



CHUYÊN ĐỀ
Số 08/2022

mạnh xuất nhập khẩu hàng hóa, tạo 
thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Là một doanh nghiệp nhà nước 
với vai trò nòng cốt, chủ lực của 
ngành Hàng hải Việt Nam, VIMC hoạt 
động trong cả 3 lĩnh vực: vận tải biển, 
cảng biển và dịch vụ hàng hải. VIMC 
có đội tàu bao gồm 64 chiếc với tổng 
trọng tải khoảng 1,5 triệu tấn, tương 
đương 21% trọng tải đội tàu Việt 
Nam. Hệ thống cảng biển trải dài trên 
khắp cả nước với 84 cầu cảng có tổng 
chiều dài 13.882 m, chiếm hơn 26% 
tổng số cầu cảng và gần 17% tổng số 
chiều dài cầu cảng của cả nước. Hệ 
thống kho bãi với diện tích khoảng 
545.000 m2.

6 tháng đầu năm 2022, dù đối 
mặt với những khó khăn do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19 cũng như 
biến động giá nhiên liệu, nhưng VIMC 
vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan. 
Doanh thu toàn VIMC ước đạt 11.083 
tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất ước đạt 
2.225 tỷ đồng, tăng 175% so với cùng 
kỳ năm 2021. Trong đó, đối với khối 
cảng biển, lợi nhuận trước thuế ước 
đạt 826 tỷ đồng. Khối vận tải biển 
cũng ghi nhận lợi nhuận là 1.766,7 
tỷ đồng. Một số doanh nghiệp có 
kết quả lợi nhuận cao như: VIMC 
Shipping, Cảng Hải Phòng, Cảng Sài 
Gòn, Vosco, Vinaship...

TẬP TRUNG CHO CÁC NHIỆM 
VỤ TRỌNG TÂM

Theo kế hoạch sản xuất kinh 
doanh và đầu tư 5 năm giai đoạn 
2021 - 2025, VIMC đang tập trung đầu 
tư phát triển để hình thành ít nhất 3 
trung tâm logistics lớn tại khu vực 
miền Bắc (Hải Phòng, Hà Nội), miền 
Trung (Đà Nẵng, Quy Nhơn), miền 
Nam (khu vực Cái Mép - Thị Vải, đồng 
bằng sông Cửu Long).

Theo đó, VIMC tập trung phát 
triển các cảng nước sâu có đủ năng 
lực để đảm nhận vai trò trung chuyển 
container trong khu vực (các cảng khu 
vực Cái Mép - Thị Vải, Cần Giờ - TP. Hồ 
Chí Minh và Lạch Huyện - Hải Phòng) 
và điều tiết các hoạt động trong dịch 
vụ chuỗi logistics trọn gói của VIMC. 

Các mục tiêu của VIMC nhằm phát 
huy tối đa vai trò và vị thế của các 
cảng lớn nằm tại các cửa ngõ, khu vực 
phát triển kinh tế trọng điểm của cả 
nước, giữ vai trò huyết mạch trong 
tổng thể mạng lưới GTVT quốc gia.

Xu hướng phát triển của phương 
thức vận tải container đã dần phát 
triển rộng rãi trên toàn thế giới vì 
tiết kiệm được thời gian, chi phí vận 
chuyển. Hiện nay, nước ta đang ở giai 
đoạn đầu của quá trình container hóa 
để hòa nhập với xu hướng chung của 
thế giới. Việc xây dựng hệ thống cảng 
container và đội tàu container hiện 
đại đang là yêu cầu cấp bách đối với 
ngành Hàng hải Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, VIMC tiếp tục 
tập trung nguồn lực để phát triển 
đội tàu container chuyên nghiệp 
theo hướng hiện đại, hiệu quả, ứng 
dụng công nghệ, nâng cao chất 
lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu 
thị trường và tham gia sâu vào các 
chuỗi cung ứng vận tải quốc tế. Việc 
VIMC phát triển đội tàu container sẽ 
góp phần nâng cao năng lực đội tàu 
container của Việt Nam để lấp đầy 
khoảng trống trong thị trường vận 
tải hàng hóa xuất nhập khẩu; tránh 

tình trạng các hãng tàu nước ngoài 
tăng giá cước một cách bất hợp lý, 
ảnh hưởng đến quyền lợi của các 
chủ hàng và phát triển kinh tế đất 
nước nói chung.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong thời 
gian tới, VIMC đề nghị Ủy ban Quản 
lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ 
GTVT và các bộ, ban, ngành có các 
cơ chế chính sách ưu đãi thích hợp 
để VIMC có thể đầu tư thêm tàu, trẻ 
hóa đội tàu biển, đón nhận các cơ hội 
thị trường và đáp ứng nhu cầu vận 
chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu 
ngày càng gia tăng của Việt Nam.

Ngoài ra, cần ưu tiên các dự án 
phát triển hạ tầng cảng biển cho các 
doanh nghiệp có vốn góp nhà nước 
như VIMC để đảm bảo thực hiện 
theo đúng các chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước 
và đảm bảo an ninh - quốc phòng; 
ủng hộ định hướng VIMC được đầu 
tư, phát triển hệ thống ICD nhằm 
hoàn thiện tổng thể chuỗi cung ứng 
và nâng cao năng lực cạnh tranh, 
thu hút và tăng trưởng khách hàng, 
nguồn hàng 
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Xây dựng hệ thống cảng container và đội tàu container hiện đại đang là yêu cầu cấp bách
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